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 ) دولا ىغتقك (

 ةدافا هلا روهلثملا

 المصا ضوعلال ىغبذام

 نيه مهضعل و هرسسؤو

 ءادمم تناك ةفصب

 لوذاو هدافالا كلت

 لمح لوا هنا معز هناك

 لكشال ىعم ا اذه ىلع

 اذهو ىذتقملا هيجوت

 ىغتةملان اك اذا مجياعا

 اذا امأو لوعفم مسا

 ريغ ءش داعا ىنمي عادبالا فداه هناهدؤ ( ءاثنا ) نييتعلا نم



 هادا ىرهوجلا لاق نامزالو ةداع قو

 ىف ةرمعلا عاونالاب

 ةرشعاهن | نئاثملادنه

 ل ا

 هلا بهذ دقاو

 دارملاو نوبفارشألا

 نءر»وجاذهه لقعلاب
 قاعتال ةداملا .درح

 ريثاتلا قلعتالا مسجلاب

 ىهح (هتعج رب ضافاو)
 ٍباَقلا ةّكر
 رايتعاب هللا ىلا ف اضد و

 تاكرحم ) .اهتاغ

 مرجلا ( مارحجالا

 هلامعتسا رثكن كل مسجلا

 ليقةيكلفلا ماسجالا
 در! ني وتل كرا
 ىلا ماسجالل ةكرحملا
 نم رصانعلا قوف

 نك ولو كدا

 لمح نادعس ال لوقاو
 ةدرعلا ند معالا ىلع

 لعد ىتح ةيداملاو
 اهن افةعبطنملا سوفنلا

 ةبرقلا ةكرخملا
 ةدرجلا سوفتلا امو
 ةديعبلا ةكرحلا ىهف
 ءاعدلاىا (ةولضآاو)

 تاوذىلع) ةجرلاوا

 احلا

 8 سفنلابداراا(سفنالا

 ةداملا نع د رج رهوح

 مل واعي

 ىلا اوهج واف تادرجلاماعوهو ثودحلا ملاعب | ةاصالاو ا هي درا قذلخالا نع ةسدقل ايلا

 درفللالثم ةقباطملاب لادلا ظفالا ماسقا ىلعو ةقباطملاك ةيعضولا ةيظفلا ظ
 نعومىلو الا ةلاقملا نم لوالال صفلاق [ك ماتلا ريغل او ماتلابك رملالثمو | ] روهثشااو ضاحسإلا

 0 للا رحاوجلا عاونا هتردّش 4 5 / هقلخ ىا هللا

 ىناثلا لصفلا ىف مك عونلا و سنجلا لثم ىلكلا ماسقا ىلع ةلادلا ظافلالا

 لالا لصفلا ف 6 ىن جلا و ىكلاث حام“ لع هس

 اهلا عاونا ىلإ ىللعو

 نال ةلاقملاامأ و اهنم عبارلا لصفلا ىناك صقانلاو مات اتلا دحلاك حراشلا

 :ام]الا ٠ نع هدا

 تافيرعتلا ثح امه ىلع ١ !| ظافلا 0 امم

 ةيلوالا اهماسقأو ةضقلا فكل رعلا ىلع ةلادلا ل ىهف

 ْ لوالا لصفلا ىف ام اهم اسقا ماسقأ ىلعو هنأ ثلا ةلاقملا 4 ةمدقملا 1

 لصفلا ىف اك اياضقلا ماكحا  ىل قال :لصفلاو
 ىلع ةلادلا ظافلالا نع ةناكسع ىو هثلا انا 4 اقملااماو | م لاننا

 ىتاَريقالاىهو ةروصلا بسحب تناك ءاوس

 إع ةلادلا .ظافلا نعو اهنم ى

 اهماسقأ ىلعو سايقلا فيرعت

 2 ةل[نيح الا لاكشالا ىهو ةئيهلاب سحب وايلانثتسالاو

 بس وأ ةعبرالا لاكشالا ةهقتسملا تاطالتخالا 5 ةيما اتورضلاك

 قاتثتسالل ةعبرالا قرطلاو ىتارقاللةتسلاق 1 اعلاوسكرلا

 اَمآو ىيثعلاو ىنللا سايقلاك سايقثاقحا ول ىلع ةلادلاظافلالا نعو

 ىهو ةداملابسح سايقلاىلع ةلادلا ظافلا نع ةرابع ئهف ةمتاخلا
  ءازجا ىلع ةلادلا ظافلالا نعو اهنملوالاثحاا ىف اك سلا تامانصلا

 اهنم ىناثلا ثححاا ىف اك ىدابملاو تاموضوملاو لئاسملاىهو مولعلا

 نوكلنيينازباادنع ةيعءالاةلمجاب ةلؤم ىهوةيلعف ةلمج هآ هتنروهلوق

 لؤمديز لاق انلوق نا فيرشلا ديسلالاق اك ظبا ورلا ليبق نم لاعفالا

 لصافخ تاقيدصتلا ةيشاح ىف ماصعلا لضافلاهدر ناولئاق دز انوه

 | اماوةثلاثةلاقماما وهِناُث ةلاقماما و ىل وا ةلاقهاما ودم دقهاماةلاسرلا نا ىنحملا

 1 ةلاسرل انا جنيف ءازجا ةَسجَت ىلع بتر عوهف اذك هناشءىث لكودعاش
 ْ اه رخآ ى ا اهل وأ نم هس ا هلل لان

 ةيتوناق ةلآ وهو همر ىلاامف قطنملا ةمدقم مسقن أكو ريثك تناهسقن ىلو ةاّعشم

 نهذلا ةعصع ىه و هتاغىلاو ركفلا ىف الخلا نم نهذلا اتاعا م رصعت

 ] لا وصلاة دادا| وهو دعوضوم اوركقلاف الخلا نع

 وا ةعبر

 | 3 ءازجا ةسج ىلع لا

 د هوفعدقو الا *يث



 هآركفال حو عتلا ةجرد هلالصاح سلام كاردا ق .4 ال ] ناشالا بارع لوا نولوقي من6

 كو مازتلالاو نعضنلاو ةقباطملاىلا ةيعضولاةيظفالا ةلالدلا مسقنب اكو

 ماعلا ضرعلاو ةضاخلاو لصفلاو عونلاو سنملا ىلا ىلكلا مسقط
 ىلا ةفلاح* وا ةنابتم ماسقا مط وهو مقتل نا انه لع نا ىبنيف

 لج هيف ملام وهو هناي زج ىلا ىلكلا مسقت لوالا ناش مسقملا

 هماسقا ىلع ىلكلا لج خدي [ك ماسقالا نم دحا و لك ىلع مسقملا

 ىلك وهف لصف لكو ىلك و هف 2و كو لك وهف سج لك 3 أه 3

 لكلا مسقت ىناثلاو ىلك وهف مام ضرع لكو ةيلك ىهف ةصاخ لكو

 ءازجالا نم دحاو لك ىلع مسقملا لج هيف حد الام وهو ءازحالاىلا

 ةيناثلا ةلاقملاو ةلاسر ىلوالا ةلاقملاو ةلاسر ةمدقملا لاش نا محدنال 3

 مضو قيقح مشت مسقملاىلا ةننابتملا ماسقالا مض نا عا مث ةلاسر

 نصا هنا مسقتلا طرشش و ىرابتعا مسقت مسقملا لا ةفلاخملا ماسقالا

 ار ودا و لاب سحب ماسقالا نابت نكل ماسقالا نءابتو عنملاو

 بسح ماسقالان يب نيابتلا كي ىرابتعالا مسقتلا فو قيقحلا ميسقتلا ىف

 نموا اقلطم صوصخلاو مومءلارضب الف طقف موهفملا بسحمو لجملا

 ةصاخلاو لصفلاو عونلاو سنجلا ققحت رضيال اك هيلا اهنبن هجو

 اهتاموهفم ناف ةسقلا ماسقالا ىلا ىلكنلا م سقت ىلا نولملا ىف ماعلا ضرعلاو

 ةيعون ةنيعمةصح ةعقاولا ظافلالا ىف ىا (ناثحن امفف ةمدقملا اما) ةنابتم

 ليبق نم ناثحلل ةمدقملاة يف رظذتيف ناثح ةلاس را نت اهون انكم رخو

 مسر ىلع ةلادلا ظافلالا نع ةرابع نينعلا ناف ءازجالل لكلا ةيفرظ
 ءزج ىهو ةمدقملا نه نازج ام هعوضوم ىلعو هتافىلعو قطنملا

 نيثحأ !١اك ةمدقملا ن وكيف اهنم ءزجةلاس رلا نم ءزجلا نم ءزما وةلاسرلا ند

 هتمك قيام ريا و ءازخالا نم كك يان لقا نان: الاسر نا
 نهو اهنمةبكم ةلاسرلا و نيثححلا نمبكّرتت ةمدقملا و هريغ نمو ءىثلا

 نيتيعون نيتنيعم نيتعطقي ناثلا نوكيف ةماخو تالاقم ثلثئم اهريغ

 ةلكرايتعاي و ةروصلا ىف ديلمح هآ ةمدقملاهلوقف امي ماقم ةمئاق اما ةلكو

 ناىلا قرتب مث هن

 ءايشالا ضعب مع

 ين حردتو نكشف
 ريض نا .ىلا كلذ

 هل رهظي مئاي زك ىلكلا
 سدحلاب ءابشالا ندب

 حيردتلا كلذ زثكشو

 ءايشالا ربص» نا ىلا

 قطف ةيسدح اهلك

 لا ل1
 ساو الاةحوتااو
 ةينرللا) نع لوالاذا
 تارودحاا نع

 ةزمهلا سك (ةيسنالا

 (اصوصخ )ةيرشبلاىا

 ل قلاع لوبشت
 تايالا بحاص دج

 روماىه (تازجعملاو
 ىلا ةيعادةداعلل ةَقراَخ
 ةنورقم ةداعسلا

 ةدو_نلا ىوعدب

 اهنم معا تالالاو

 ( هبحضو هلآ ىلعو )

 بابرا ) بحاص عجب
 دصاقملا ىلع ( جيلا
 ( تانيبلاو ) هيدلا

 هلا لاالدلا ىلا
 لاطم ىلع ةلادلا

 ) انفدعب و ( ةينيقيلا

 اما مهوت ىلعءافل هذه

 (ناك )اهرب دوت ىلعوا

 لها قافتاب ) تدن ىا
 انهههيدارملا ( لقعلا

 نوكي ناب كاردالا

 لفمي لقع ردسم | ةيئاعدا ةيموزل ةيقيقح ةيقافتا ةلصتم ةيطرش ةيلك ةبجوم ل املا ىف اما
 ةقطانلا سفنلاوا ©

 ضيا .اهيلع قلطي هنا ةدافتسلا لّقعلاو لعفلاب لّدمل او ةكم اب لّقعل او ىنال ويهلا لقعا !ىعو ةروهثملاةعب رالا اهبتا سعوا



 « 4  .ىلع ةدايزلا ىا:( لضفلاىوذ ) عاهجا ىا ( قابطاو )

 لثأا ىسلاو افيفخعال
 ةفاضاب رجلاب (ةنيقيلا)
 ةسارامم اهلا
 ريك هركنام لاوأ
 لدي ىو ةفودوه

 امن اىلع عفرلاب وا هنم

 فود ءادتم ريخ

 هتفصوا هتاص ةلاو

 ىنعا راعثاي بصنلابوا
 ةركنامو زييعل اىلعوا

 لاوزلا نكمربغعقاوال

 | فصس ىذلا ناكملا

 باطلاب هيف صخغشلا

 بولطللا هيداراا نكل

 (بقانملا ىساو) ازا
 اي ةسق رئاقملاب ءانشلا

 ناو) ةيلضفل وهبنا
 ايات
 ةيرثلا صانخخشالا

 فدا

 الاصتا عرسأ هسفنل و

 ىا( ةكاملا لوثملاب

 عرش | ىفةاملا لودماا

 ضعب نع لقنو ةكيال
5 0 
 لاصتا نا ءامي 7 ا

 ادعي نالتعلاب ني فنلا

 ىلع عالطالا ناكو )

 اهلي اسم ىا ) اهقباقد

 هنكب ةطاحالا و )ةيفخلا

 اه دعا وِقىا (اهماةح

 رينشال ىلا ةياثلا

 ل ريشلاو نويقازشألا اماو (قطنا!) ىلا يا (موسولا لعاب الا) رظنلا تايرال نكمل رو»دلا ريغتب

 | ئثشدوجو ةيلعىداو ناثح لا ”ىث دجو أم*ريوصتلا لاف
 عوةوفف ةغلام .1|دصقل ةمدقملا نم نيةعاع و لب نيئز ح 50 || م

 ىدح ىلاتلا

 قدص ليم ةيموزالاو اهم زج نسب ةياعدألا ةقالاعإا دوجوأ ةماعدا

 !الا
 بي

 ةيهوزل ةيط 001 نو الل ةياعدا ةاع مدقملا نوع

 ةيلغلاك كلذ بحوت امهلدب ةقالعل مدقملا قدص ردغت ىلع أذ

 مدقملا قدص رادقت ىلع أف ىلاتلا قدص ةلصتم ةيقافنالاو فياضتلاو

 ىلاعت هللاءاش نا ءىحح# كك قدصلا ىلءنيئ زملا قفاوثد رجع لب امل ةقالعلال

 الإ عوزشلا هيلع فقوتبام هيو معلا ةمدق ايه ةمدقلاب دارملاو
 ةعقاولا ظافلالا ىا ( هيلا ةجاملا ناد و قطنملا ةيهامف لوالا ) ثححلا

 ايعون أئيعم ازج لب تادذلاب هم دقملا نم ةيعون ةهلرعم ةرمدح ةلاسرلا نم

 ةيئوناقةلا وهو قطنملامسر ,هبشو هتاغو قطنملا سر ناب ىف ةناكاهتاطساون

 نع هيف ا هو هترهاع . ركفلا ىف ءاطخلا ن ع نهذلا ات اعا رم مصعت

 لاضيالا ت تروح ند يود هد روصتلا تامواعملا ةمادل اضانعالا

 اهزمع ةيهاملاق رايغالا نع ةيقطنملا لئادملا امه زي قف تالوهخا لإ

 زيي وه ا حسينالانا عمام هجوت اهزيع مسرلاو هنكلاب

 كاك ناو ف م )اع ورشا بسانم ةيهاملاب لئا ملا زيي 2| 5 قطنملا

 عفانم بحاص لاق أ" لماكلا عورسشلا ىلا بسنا لعلام مرت لئاسملا زييمت

 قيرطب هيلا ةجاحلاب قطنملا ةياغ 0 حرشىف قئاقدلا

 ةيز املا ىف قطنملا ةيهام هلوق للا بسأن اي :/ موزلملا ةداراو مردالا ركيف

 ظافلالا نع ةرابع هلوخ دم نول ىيونلا دهعلل لوالا ثحل ا ىف ماللاو

 ظافلالا نوكل ايصخم© انيعم ازجال ةلاسرلا نم ايعون ائيعم أزج ةعقاولا
 نوكيف ىصخمتلا دهعلا ىلع ماللا لمح نكم ال. ذئنيخ ا ايلك

 روس ىعونلا دينعل ا ىل اع لوما ماللا نا ءاعلا ضعب 75 لاق ناو

 قيفحا اوهو ةاميم و نووسملا وهو ةيصخت ةيضق 31

 وهو هعم مكحال روصت ىا ( طقف روض !) ردن ديالا ةبج وألا

 قلطملا روصتلا ىا ) لقعلا ىف ءىثلاةروص لوصح نهر ) جداس روض

 ( اهسمولملانا ) لامكلا ف مهريغ



 هكلاو حيرصلا دوهثلابألا اهلع نويلابإلف ١ 552
 4 0, نع ) اهيدر ىا ( اهثذو |يوقس نو

 ةروصلا عبطنب اك سفنلا فةشوقنملا ةئيهلا و لقعلا ىفةلصاحلا ةروصلاوه

 اهه## فرعي هبذا ) ةيكرتلاو ةفصتلا مدفع, نيلصاملا علا د
 هتفرعمنا ىلا ءانكاضعب بهذ اذا و اهديج ىا ( اهنم»

 ىلا مهضعب و نيءضرف

 مالملاو ةيافكضرفاجنا 1
 لءع نا ةقباسلا ةرابعال ةيحرأ 8 ةروصلاو ع ةدا املا 7 1 هير اعلاةشوقنملاةروصلاو ةارملا ف َ

 يابا وسال ىلا قاعتم مو نأ رم لاق لمتم لكلا ١ . م 5 2 2 ادع 9 00 4 0 ةعجار ةشنؤملا ربامتلا || هز دما لا قاعتم مولعملا و ةيلعافلابءارل ا سسكبك ردملا ىلا انعدم

 2 ب ا ع تضع اج بت د يام نب 3+ 7 : /

 ةوقلقعلاو راب متعالاب نأ ربا مهو تاذلاب ناد« مي ةيلوعفملاب ءارلا مهن
 هع ري و معينا م امعىثلاو تاكاردالا ومولعلل دعتست أم سفخلل

 ْ روصتااىلا ريعكلاعاحرا قو عا ةخرم مولعملا نع ةرابعانهه وهو

 هيت لعلا ىعمق نيب لعلا في رعتدا رباب بس و نافدا زم امنا ىلا ةراشا قلطملا
 0 7 وا) قدص اهف و ىنعملا ف نير اغتملا نيظفللا قذاوتوه وام#فدا رثىلا

 ىتعي مكحلا عم ه نيلي ناد ةييبللا دوست ودنا واهنا ع موكل انوش نا ( كح هعم

 را هايل تلك تاروصتاماو 4و مكحال روصتاما 3

 عوشوملا نم ,الاهيلع موكحلا ىا (رخآ )مما .( ىلإ ) ىلانلا ودومحلا
 ركحلا وىف ع فيرعتلا| ذهاعا زثنا واعاقبا ىا ( ابلس وااباحنا ) مدقملاو

 فنرعتلاىلا لئثام فيرعتلا اذه اهعازتناو |: ةبسن )ا عاق هنأ نرخ ًاتلادنع

 فيرعت نأ ىلا ةيساح ىف دمحأ لوق ققدملا ىثحملا لاق أك قرعلا

 هذهل بسانملاو رداط

 ةعجار لع نا ةرابعلا

 "اهلي اقلانم مولعلا ىلا
 ةنيقيل امولما !ىف سيل
 ىلاراشاف) ثْعو ميس

 ناك ىا ( دعس نم

 فطلب ) ةداعساا لها

 تاثلا هللاىا ( حلا
 ةوحرا اع قيما

 022 ولما ( ىلاراش 007 هلل روصتاما رملايتي قيدصت ىتاُ ةلاو حجذاس ٍ

 نم () قل اهي ىا ةيولظم ىلوالا ىركلاو قيدصت عوج لاق هنو هلَوَع هين املا ىريكلا 1
 ىا ( قاحلاةفاك نيب نم معالادن ءوكحماىا 0 هات ءانسأ) ركحلاىا (رهد) راضشالا ١

 مزليادق ىفرلا مثلا
 ةيلاحلا ءاعمالا ضع

 قلوبال نم م الكف
 لايرق ةفاشم ةس رعب ما مها دانساب هفب رعل نا عجار اهعازنا وا ةيسنلا عاشاب م ا

 لامؤ) هيفاوثطخ دقو || قزدصتلاو مكحلاو هبلع هعينشاع :ق:لوقلا اذه قوكلملا 8
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 ةيغام نع ةجراخ ثلثلا تاروصتلاو سه كامهعوقو الوا ةبسنلا
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 نيرخأتملادنع مكحلا عم ثلثلا تاكا ردالا نما
 ةلوقم نم ناعالانا اممم فالخلاةرْعف ةعبرا ةيضقلاءازجانا اولاق
 ءامدقل دنع ناع.الا ناف نب رخأتملا دنع لاعفتالا ةلوقم نم وءامدقل ا دنع لعفلا

 ك نم هنوكل و ةثلثةيضقلا

 تاموضوملا ىلا تالومحلا ةبسن عوقو كاودا نع ةرابع نوكي

 مسجال و ملطعو دحاو هللاانل وق ةيداقتعالا لئاسملاىف اهعوقو الوا

 ىلقلعف عوقو اللاو عوقولاكارداو قح ربقلاباذعو رهوج الو

 نام الا نوكي نب رخأتملادنع وءامدقلا دنع لعفلا ةلوقم نم نا< الا نا نيعتف
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 ضرىعال وم دقو جهللاانل وةك ةيمالكلا لئاسملا ىفاهعازتنا وتاعوضوملا
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 قيقحال قيدصتلا نم ىروص ءزج نيرخأتملادنع مكحلا ناب نيبهذملا
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 عومجلا ناكولؤ ىا ( الاو انرظن الو ) ايهيدب عومجلانوكي ال جنيف

 رودلانا انهه لعن نا. ىئبشو ياا لرسول
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 ثحابم تمدؤول تلق روك ذملا ركفلاب لصح ب رظن اعضعب وايه د تاق دصتلا وتاروصتلا ضعب
 اهنيب لصفلا مزل ةداملا || لصح ىرظن اهضعب و ىهع دب اهضعب نكل و مولعلا ىف هيلا جاتح قطنملاف

 0 00 هيلا جاتح قطنملا ىتانثتسالا نه لوالا قيرطلا نم جنيفر وك ذملا ركفلاب |[
 1 ا ةعضاولا ةمدقملا تابثارب وصت و مولعال انازمم لب ةلآ قطنملا نوكل مولعلا ىف م سوق اسال ١ [ 12 : 0 ه1 1 خد

 ام.:م ىا ( ائعّتم» ) تاقدصتلا وت اروصتلاعو#نوكينااما لاق ني ا لكلا سلو هلوش

 وع ( ىيقوتلا لب ) || ايرظن اهضعب و ايمد 7 نوكي نا اماو انرظن نوكي نااماو ايعدي

 0 اماماقم اهمايقل لب ةلكنم دافتسم ددرتلا اذهو روك ذملا ركفلاب لصح ||
 حر 3 هس 1

 00 ا 37 ١ 9 يلوا نور سرك يع ةيلالدتسالاىف ىدوس ر طلا لاقاك ديد رتل

 ِتتاَمواكاردالاىا عبارلا ىبانثيسالا نم جل ان رظنالو ارم دب اهعوم نوكيال نكل ول اًناب ١

 ىلع اهلجاماو سفنلا | ئدلا بطق نيباك روك ذملا ركفلاب لصحم ىراظن اهضءب و ىهعدب اهضعب ١
 ديعبف سفئلا سفن 006 :
 ذيع (الكوتمو) نك عبارلا قيرطلا نم 0 سايقلا سس رت ىاعت هللا همحر رار ,

 رشا هددت ىلع) نيعت نال والا لطب الو ل 2 ا ةاننقألا لا ثح نا

 وه ( لدعلاو ريدلا 1 الاو هلوق 8 لا ئتءدقملا تاب .راوصتو همالك ىهتا ثلاثلا

 طارفالان يب طسوتلا [| انلهجامل اهم د. امهع وم ناكول لاقب نابل مست وا. رادلالا و اًئيش انلهخ
 0 هنا طب رذدلاو : 4 ا ا : : 20 ع 5 2 20 :
 ةمدةملااما) نيعم و قفوم لو 0 انلا قي رطل نم م 3 ءايشال !ضغب له 2 ! وايش: ٍإ ١

 ثلا ( ناثحب اهفف نكلو لسلسلا ةاوودلا مزل ان رظن امهعومت ناكولو ابيع دب امه وح ا

 قطاملاةيعامؤلوالا) | سبيل ةلك نا نيعتف اي رظن .امهعوذي نوكيال اضيا جنيف نالطاب نيمزاللا |
 اناا (ةجاحلان اسوا ' 2 1

 (لاو ا تعاد ضعبلاو  عومجلا ىف 57 .لوالالكلاو نوكم ل يدع . هأ لكلا س أ وهاوقىق

 - ا هإابعاحو تق هل هلوق ءافإ ا نوكي ذك انما قع لن 2 م ل لاقام لاقف مهشبمل

 ةمدقلابدارملاو هتداشب مدع ا ىعشا 06 0 !!ىلع 2 1| ضيعت مف رقت : ليبق نم 2 ةحاحلا ا ]

 0 ركفلاىف ءاطخلا نع هلوق ىلا ايهتنه ةجاحلا تسمن هلوق . ىلع ةلادلا ظافلالا وه
 0 0 الاو ايدي هلك سيلو هلوق لع ناو هآ امئاد باوصب سيل بيئرتلا

 هركذام ىلع باتكلا || .ةياعر امئاد باوضب نسل بدتزتلاك اذ هلوقل اريسفت افطع هآ ىنغتسال |
 قتازاتفتلا ةمالسلا || م رابعلا قح نا ىلع علطتف ركفتلا لاك تركفت اذاف ةرابعلا كبس |

 نابل ةقوسم طافلالا || ةرهملا خويش نم 0 لب ةلمكلا نيب نم ةمالع فنصملا نكل هانهجو ا نا تيفراظلا هبجوناو
 ريثب لصححدةو ىتامملا | طايترالا اهيف ىتكي لب كبسلا ىلا خويشلا ةرابع ىف تافتلاالو'

 ةراشالاك طافلالا
 نايبلاناكفةباتكلاو

 نا نا يب افون اك نال ناببلاىف اخرخاو رثك | اهناثب ماقعالانال ناونعلا ىف ةيهملامدقو ظافلالاب 1 3
 اههدرواو رم ابا اهب سنو ةجاملا ناب عرف اهنايبذا ةرهملاعم نايل ل مول
 هس"

0 

 ىعع اما تفاو_صلاو ( امناد باوصل .س 3 سرنا كلذو ) ىوتسملا



 0 نيم ماعلى عورشلا لصاذاى مو امهنيب ىرخ|ةقالع عم روك ذلاق ايسنالل د>او ثحى

 43 )) للاكل هاي لاوس ىابمالا ( كا ام عاف قيدصتلاو ام

 (وهو) مكح الب ىا
 روك ذلا روصتلا ىا

 طّقق روصضت نعمىف

 لمح نا نسحب الو

 هجوالذايملا ىلااعجار

 نب هفيرعت طيسوتل
 بهدم لاميدق و هيما

 هب حرصام ىلع ضملا

 ناباتكلا اذهريغقف
 وه طوف روسصتلا

 وه ثي> نم كاردالا

 رايتعا ريغ نم كارذإ

 مكح نع هءدهرخأ ئىش

 فدارب وهو هريغوأ

 |دئاعريمتل !ن وكيف معلا

 5 ىلا يق ند ةيفام 1

 ةروصل وصح هسفن ىلا صارم

 ةروطصلا لد *ىثلا رلعاف تم

 4م ةلصاخلا ةروصلا أل هعف

 ليق وال و اةّتقباطع اوس ويم 5

 ذخؤبام "ى هل ةروص / 1

 قد 1 ا روك

/ 1 
 لوقاو تاضصخالملا 0

 ةروصى لكشم اذه س "لك

 دام او تاكل 42 >> رك
 هررك

 0 ةدرخلا تايب

 رح هدا لعملك
 بهذم ناكوا و صخ م

 تاحت كت ان نحلل
 ملك ضم ةيناعسجلا
 همالكن ملا اوه وهف

 ةرث اد ريصيف اذه كيف

 قد عما قتال
 2 اما اذه (لّعلا

 نا لاق نم بهدم ىلد

 : 0 : 7 ا
 تاكو لوك نا دقتحو لك سنا ىنعم اعاد سيل هلوقو مهفاف محا

 ىلع أمف مكح ةيضق ىهو ةيزج ةبلاس ائاد باوصب ند

 قيرطب هي زحلا ةبلاسلا روسامتاد سيل ظفازال عازتنالاب دارفالا ضعب

 شفاك لذاك اريحا اطلاعي رظ لذ ناوتماولالا
 عف ر ىلع ههنا (أعملا قيرطب 0 مار نسالا قر رطب نارا كف !| ىلع 1-0

 ىعل تاوصب سيل ةمواعملا رومالا تدئرت ضع ىا ىلا ب ان الا

 ال0 |لوآلا ناش روك نملا كفي رعتلاب ىفرعملا ئنالظصألا وكتفلا .نا

 بأوصإ س د اهضعبو بتاوص ةح | ضعبو دس | ىباثلاو حراش

-2 ََق 0ك مه راكفا ىضتقم ىف اضع ءالاقعلا ضعب ةضقانم )
03 :2 

 ملاعلا نال مهلوق ىضتقم وه ىذلا ملاعلا ثودح ىلاقحلا لها ركف

 همع || ركف ىفاي مو تبداع ريغتم لكدو ربخمم

 رئْؤملا نع ىنغتسم لكو رثؤملا نع نغتسم ملاعلا نال مهل وق ىبضتقم وه

 قرتلالب ةلكو ( نيتقوىف هّكفن ضقانب دحاولا ناسنالالب ) دق وهف

 نابال وا ركفت تحاول اناسالا ىا ىلعالا دنسلاىلا:ىتدالا دنسلا ن

 لاو رعق ىأت و دقو هف رثؤملا نع نغتسم لكو رثؤملا نع 1

 اهوكف ىأ عنا 3-1 ةاداح وهف نا رك ريغتم ملاعلا نا ركش مث ملاع

 نيتضقانتم نأ 0

 1 كا ركف لب نيضيقنلا عامجا مزايالثا نيباوصب نار كفلا نكي مل ف

 | ةكلواوف قدص رهظ 00 0 و ركفو باوص

 قطنملا 0 ْن 000 0 رعت ل 506 في رعت -

 مولعال انا زيد قطنملا نيود ل جايتحالا مدعل مزاتسم وهو أيهع دب اهلك

 ركفلا في رعت نا فراعتملا ريغلا نم و جيراتنلا لوصفملا نم جيف لطاب وهو

 أباوص ةمولعملا رومالا دثرت ناك امل لاش ناب وهف ىرغصلا نا اما لطاب

 ناك نكل واي دب اهلك قطنملا لئاسم نوكل مزلتسم ركفلا فيرعتف امئاد

 ىذلا ميلا ىثعم اما ولطابلا هلباقبو عقاوال مكملا ةقباطم وهو قحلا

 || ىذلا ملاعلا مدق ىلا

 هيدارللاو لّدعل ا دنع لوشن ا كمت 1 الاف ةوجسل ىه اهناىلا 106 اماو لقعلاق ا ةيناب تلاتاكوملا

 ءامشال اي وضح ىذلاوه قارزوسملا انلعو ىل اعت ئرابلاإع جور سنابالو اهريسفل نم دقو سفنلا وه انهه

 ا ا ا ل ا ا د د د د د د ددندددزدزدزبزبزببزرزرز زيزي ز زةز زةز ز زة



 نم 333 كيشكملاو بساكلا ملاوع انضم نما عال انبةَع امل ارومالاو انتاوذب انلع ملاعلا دنع اهسقنا

 هنا عد تايئرجلا كاردا ىلع هقدصل عئام ريغ 24 4 ١٠١ه ١ ب رعتلانا هيلع هجوم ذا مضي .

 دايثتسالا ن م.لوالا قيرطلا نم جنيف امئاد 00 ظ

 ضقن ا و ايدي اهلك قطنملالئاسم نوكل مزاتسم ركفلا فيرعت |
 ةيئانثتسالا ةمدقملا عنع ناب هآ بيتزتلا كلذو هلوقب صملاب اجا لئاسلا

 ءالقعلا راكفا ىضتقم نا فيك ااد باوص بيئرتلاكلذ نا مثال لدول أ

 مهفاف نيتقولا ىف ضقاشا دخاولا ناسنالا راكفا ىذتقم لب ضقانس ظ

 قرط ةفرعم) نوناقلاىا (ديش نوناقىلا) جايتحالاىا (ةجاحلاتسف) |

 ىا ( تابرورضلا نم ) ةمولعملارومالا بيز ( تايرظنلا باستك | ظ
 2 9 نهذلا ةطاس اف رعم نوناقلا دبش ىا (ةطاحالا و) تايمدبلانم |

 نوناقلاىا(وهو) قرطلا ىف ىا (اهذ عقاولا ركفلانم) نيناكلا(دسافلاو |
 ىهو (ةلا) قطنملا ىا (هناب) هعمرب قطنملا اوف ع ىا (هالععرو قطنملا)؟

 هنال رامجتلل راشنملاكلعفنملا ىلا هر ثا لوص و ىف لعفنملا و لعافلا نيب ةطساولا |

 ىا (ةينوناق) اهلا راحيل ارثا لوص و ىف بشحلا عطق نيب و را |نيبةطساو '

 ىلع ةقبطنم ةيلك ةبج وم ةيلج ةيضق ىه و مولعا| ةيلك ةدعاق ارنوك ىلإةيوسنم 1

 ىلعلا دظفل لكانل وق لثم امن ابن زج ماكحا طبنتسي ثيح نم ابن اب زج عيمج |
 ةطبار وهف ةيمكملا|ةيننل ا ىل !ءلادظفا لك انل وق لثمور وس وهفدارفالا ةيك |

 لكاانل وق لثم ةياج ىهف نيف رطل |لامجا اهتيسن ىضتقت ةيضقلك انلوقلثمو |
 الثم لاش ناب وهطابنتسالا و ةيط رش ىهف نيف رطل ليصفن امبسن ىضتقت ةيضق

 اهتبسن ىضتش ةيضق لكو نيف رطلا لامجا اهتبسن ىضتقت ةيضق مئاق ديز انلوق

 اخدت ىا (ابتاعا م مصعت) ةيلج مئاق د, زانل وق جيف ةيلجس ىهف نيف رطلا لامجا
 مدع نعى (ركفل ىف ءاطّلا نع نهذلا) تاعلاطملا ىف ةينوناقلاةل الاب ةياعرلا
 امتدافاو مولعلا لئاسم جار خساىفو تاعلاطملاىف و تاظحالملا ىفةباصالا |
 اهتاما مهلؤق و ةيعانصلا تال آلا نعزا زحا ةينوناق هلوق مهفاف اهتدافتساو |

 اف امن دافتساو مولعلا ةدافا ىف قطنملادعاوق لاوعتس | مدع نع زارتحا

 نهذلا* «ظفح مل اهلعت ىفو مواعلا ملعت ىف اهتامر 0 اهلا ([ عبس | مدع ْ

 قس ٠ءزارحا ركفل |قدلؤكو تاظحال | ىركقلا قيلطتللا .عا
 لالغالا و ءانبلا و تانعالا ىف ء اطخطلا نع نيل نع امها اًةيام امرلا ناف ٠
 ماع ض ىع هل لان اف صقان مسر في رعتلا اذه نا رهظ ذئنيخ ماغدالاو | ظ

 تان زجلاناب اود رس | نا

 ةيساكمالو ةيساك ريغ

 ىنزجلا لاقي ناالا مهلا

 ةلاف بس اك نحل

 وحب اعوضوم عل ناب

 ناسن !لكو ناسناديز

 ناور> ديزف ناويح
 لوالالكشلا ىرغصل

 ( مكحهعمز وصتاماو)

 فدا رتهمالكن م مهب
 نال روصتلاو علا

 هلمح اع رغلإ فن رعت

 روهشم روصتل افي رع

 ميسَمَتلا ضراو

 ىلا ةفلاضلا دويقلا
 مامتناب ةعسمل| دروم
 نا ظلاف م.ةهيلا دق لك
 نيو-فلا ىف ردا نمالا

 (وهو)ةمسثأ ادروموه
 صادائسا ) اىا

 هم ىا (ليقرخآىلا

 ىلع- ىن

 صمل أ دشع لعق م 1 انا

 اباحا ) او نوكف

 دارا“ ( اننا
 بكرملا ىف مثل ١ نع
 ىت اثنالاو ىدييقتلا
 ةيطرشلا فءارطاو
 عومجمال لاعبو (

 روصتلا نم بكرملا
 ةعم ىلا مكمحلاو

 قفتا :( قيدصت )

 كنا هلك نورنا
 نسلوا (با)تاقاذا
 ةعيرا كانهف (ب )

 م اذهو هيلا

 71 تي م موس مي م ال2 اا ا 25-2-7225 ليل

 ءىثل ءيشتوبث ىهةيدييقت ةبسث ةيمكحلا ةيسنلا نا مهم الك ن م موهفملاو مكمللا مةيمكحلا ةبسنلا مث هيموكحلاو هيلع

 كجلاو ةعئاو ةيسنا|ناكارداىباعالا كملاو ةساعالاو ةينويثلاةبسنااب ىم-ي كلذاو هابا هتافانم توبثو اهدنمو ا

١ َ ١ 
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 فريش م "١
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 7 ن1 رخال راق وع اوين هيفا كيا اهنا كاردا يلا مك 1 ةعقاو ةيسنلانأ كاردا ىباالا

 4 ١ 2 هل نلمح دوق اهعوقو الو 0 ةيسنا !عوقو سس ددرتم

 دك كل لو مكح لا

 مهو وةبسنلا عوقو نط

 دق هلاف اهعوةو مدع

 أ طوحرم انيوهتلتلا

0 

 لا

 هون و اهدوقو مدع نظ

 هل لصح دوق اهعودو

 ةيمك ةبسنلا كاردا

 باجمالابناج زيوت و
 لو احوجرم ازيوجت
 ىباحالا مكمل اهل لصخ

 0-0 بقا كاردا

 0 0 ثدي هيف و

 ْن هلت | ور

 هاطو يكمل قلطم

 هءالا م 9 مداكلانا

 لضانالا تع (للقو)

 ةيمكملا ةيسالاكاردا
 هاكمالا كاردا وه

 ةيوبثل .ةيريلا ةماثلا
 ةيحوملا ةي_ضقلاف

 ةيضقااى ةمانتنالاو
 اسي وهيناش العلا

 ةةطانلا شفنا ناعذا
 اذه وه مكاو اهل

 نكل .هسؤن كاردالا

 ناعذالا ضو ىعطرش

 تاذلاب نادم امهف
 رايتعالاب نا رباغتم

 مالق لوألا ؛اتءالاو

 ىف تاذلاب ىتانلا ىلد

 ١ نا رهظو نبت هل هم 0 م هآمصعتو 85 وناقلاه وف عومجو قطنلل 1

 عيت سد دل ىا ( ايبع دن هلك سيل آو ) مهفاف صفت ام مع ر دوك دملاففرعتلا

 1 هل لصعملو امطق ةبسنلاكاردا

 ا (هلعا نع ىغتسال) انعاد 00 وا ىا (الاو) 0 0
 ١ نامل نود لا اابتحاان اع
 (01ور زظنالو): | مهم كن اهلئاسف عيمج نوكيال ّك اثلسالا نم ميلف هلعاو

 || رودلانكلو عيجلاىا ( لساستوا رادل ) ايرظن اهعيمج ناكولو ىا

 (هضعب لن) ا ركام نوكالو اثلا ىنانثتسالا ند جاف نالطاب اليسا

 ((دافتسي ىرظن) هلناكم ضءب ىأ“ (هظلنو مم 3 قطنملا لئاشم ضع ىا

 نا هآ ايهم دب هلكس يل و هلوةر وصت و ىهع دبلا نم قا (هنم) ىراغ لا ىا

 !نكلو هلل ودب و يلع ىلا جان يح

 'قانتتسالا نم عبار راقد رطل 0 سايق م طن ىدح لب ا لبقام ىتتسا

 : ايد أهعيمج ناو لا اما قطنملا لئاسم لاش ن ان لب يك مجأنو

 0 اهضعبو ايد. آمضعب نوكينا اماو ايرظن م امل

 قطنملا لئاسم مجنيف ايراقنال و ايدي اهعيمج نوكيال نكل و هنم دافتس

 الاو هاىنغتسال الاو هلوقو هنم دافتس ىرظن امطعب و ىع دب اتضعب

 م نيتعفارلا نييتم دقملات ابا ها رادل

 قو ه1 ةلك

 هيلا هحوتف هيجوتلا اذهل حارشل ا|ضءب ضر داو 0007 مناد تاوقب

 0 و ةّنص ريع ناك ىناتتسالا ن

 0 دل سدئرتلاكلذو هاوقل ريسفتلا فطع ليو 3 دأو هلوق

 هديب ةصح ةعئاولا ظافلإلا ىا (ىناث انلا ثحملا) هج والا فالخ ههجوتالو

 عوضوم ىف)ةلاسرلان مامعوت انما زح ةعقا ولاة هدقملا ٠ نه ايعونانيعمأز ز> لب

 لئاسملا هبزاباملكو مواعلا لئاسم هزائم لعلا عوضوم نا ملعا (ق 'قطفلا
 ةقيدصل را عوذومنا مجايف هيف لد ءاكلا عورشال هياع فوقوه هقبدصتق

 00 ااا قيدصت نا تال ذك"و هيف لماكلا عورشلل هناع ف وقوم

 . وهف اذك هناش ءىث لكو لئاسملا ليصحتىف هيعسلو عراشلا

 فوقوم معلا ةياغقيدصت نا جتليف علا ىف لءاكلاعورششال هيلعفوقوم

 الاجا ه7 علا لئاس روصل كأ كاذكو هيف لماكلا عورمشلل هيلع

 ىلا هتمث ف رص نع انما وكلا ةسايتإلا 0 تيس

 هيف 0 اعرب هيلع فوقوم وهف ا و هينعت الام

 تاب لظلاك انهم َق قاموا ناغدالا اهل نكي 0 ل نالداواا عيب

 مكحلابتايولتلا ف قدتعتلا سف لولا (مشلا ) نافذ كانه ةيمكلأ د كأ |تابن ا ىلع | ودم ب ف ءامدقلا انماو



 ميكملا نيب و ىنب ىرج دق ءامكلا خي رات قهيبلا نسحلاوبا (لاقو) ادعاصق ني روضت لالا بدال (لاو)

 ديؤلو تاروصن قلد أ ناروصن قي دصتا |ىلد مدهش © ١92 نا نك داو دلك يشل

 ةيلجا مهل وقر ماظ اذه لا :

 00 ند سس

 ساكمنالا رابتعاب نكي ملناوةيلك ةدعاقدارطالا رابتعاب هشرعت نوكلو
 ناف هند قطنملاعوضوم لعب ىت> تاروضتلاليبق نم ناك لب هيلك ةدعاق

 ا . 0 علي 4 زحاب ىتة امنا هيف لم اك )اع و رسثلل هيلع فوقوم الاججا هعمرب 2 ءلا لئاسم روصت نا جتيف ١

 0 ةماع ةيقطنملا دءعاوقلا نوكل معلا قلطم عوضوم فرعي لأ صاادرا 7 5

 عوضوم ابل ومملاطبن رب 7

 اب اضقلا ىف *ىجب اك

 مكانا فئتخاو
 رداص لمفوا كاردا | عوضود)لاقف ديقملا نمك ىف قاطملا قل ديقملا ةف رع« مزاتست قلطملا ةف رع

 به لو سفن | 0 الهاف ريصوا او< واانازيم الع ناك ء د !| قاطم عوض دوم ىأ )4 اء 5-1 ًّ

 هب دهشب 2 لجل ىروصتلا مولع لثم ةيلكم مولعلا تاع وبح د وم لاك ماه كنا رّشن ىلكى / 0 1 0 لام املا لش هن كاملا يلع حس نا ا(امؤ17

 ساتا] نشعإ . نعذو لثموتاروصتلا ف رطعوضوو وهو ىلك هلاف جراشلا وقل وع ىذلا ْ
 مهم و اشنم و ىتاثل ىلا تاّعدصت:!! فرط غوص وم وه وىلك هلاف سايقلاوه ىذلا قبدصتلا مواعملا 1

 ظخاب هنعررب د دق هنأ ا 1 0 0 1 .
 كك 0 ناكءاوس عوضوملا قاطم نع ةرابع فيد رعتلا اذه ىفام داك ليعو قطنملا و !

 باحالاو عازتنالاو عوجو وق 4 نع هر ع بسد ل و هةيصعت وك كبل ملع عىوكوملا 35 (:عوضوملاقلطم نع رابع بتنك ناوذيبؤتلاعوضوهوا لولا

 نع لعنو بلسلاو لع وا يييرت سذج عوضوملا قاطم لاف ع انادح في رعتلا اذه ناكف 1

 رخو ريلاوزأ ءامكحلا |. نع للا نناديقانا دج فير تل ارتوكش ىلا نعت راس سا
 ىلكب نيل وهو هللاتاذ مالكلا لع عوضوم تلق ناف مهفاف فيرعتلا اذهل

 عوج ب رعت نع جر مالكل ا عوضوأ ى كلا نعةرابع امناك اذاف

 ثيح نم مولعلا وه مالكلا ءعوضوم نا ذاق ف رعاادا رفا , نبدا عمو اغلا

 ضاىعالا نع مالكلا !ء ىف ثحي هناف نيققحلا دنعةيندلا تاد تيما

 لئاسملا لاوحا نع ويبدا تاداقتءالا هل قلعت ثيح نم همولعلل ةيئاذلا

 تاداقتعا ىهذ<+ | ةيمالكلا لئاسملافداسفلا وذكتلا ثيح نم ةيداقتعالا

 كلذوةلاضلا قرفلاتاداقتعا ىهةدسافلا ةمالكل!لئاسملا و قحلا لها ةَقرف

 .نع) للا ىفىا( هيف ثحت )ر , دنف هنايث زج ليبق نم ةيداقتءا لئاسملا و ىلك
 را :« ةغالاىف ثحح ![ و ىلكيلا ضراوع نع ىا ( .هضراوع

 واليلدلاب دملات ابنا ىنحم وا ءىثلا ىلع ىئث ! | لج ىنمع اما حالطصالا

 لمح نااما ىتاذلا ضرعلا ناف“ىثلا ىلعءىشلا لج ىنعم انهو ةرظانملا نعت
 لمح واهعونعون ىلعلم# وا هعون ىلع].< وليعلا عونضوت نوت اع

 عوضوم نيع وهةلئس !ًاعوضوف لوالا ناك ناف هناي زج نم ىبزج ىلع

 ودنىايقلاناف قيدصتلا لوه#ى لاىلال صوموهف سايق لكاذا وقكت معلا

 اما اًملطم كاردالا

 ةعقاو ةيسنا!ناكاردا

 وهو ةعقاون تسال ١

 كاردااماو ىتندصتلا

 رولا وهو هريغ

 نال ثحب هيف لوقاو [تآ

 ةيضصلا لنآ كاردا

 ةعقاوب تسيل وأ ةعقاو

 ناعذالا قي رطب اما

 قىيدصتااو هريغوا

 ىتاثلان ود لوالاوه

 ”ناواسصت وده اعف

 لاقي نأ بسانملاف

 ناعذااما'ىثلاكاردا

 وا ةعقاو ةبسناا نا

 وهو ةمقا وب تل

 وهو هريغو|قيدصتلا

 قبدصتاا روصتلا

 1 ا ل مو لد همه دنع

 درفُب مكملاو هن بستسكم 00 قار طن رجال ان ع امهنم لك ات نيم3 زاربا انيس ميسقَملا نم شنت ادلال ىلإ جلا

 رملامسق ضيا (مامالاو) خراشلالوقلاوهو رخآ قي رطب درفني ءادعامو ةجحلاوهو هيلا لصوي صاخ قي راب



 روهثأ ا لّمئلاذا ثحب هيفو هادعاع روصتلاو 0 قيدصتلا ر سف هيكل قدّصتلااو روصتلاىلا

 فال عومجلا نوكي فيكف لعق مكحلانا هنو

 ىلا 0 انإ* ناو

 ميسقتلاف هلم كك ندا

 ذا ةدافلا نع لاخ

 عو-# ضياو ةروك
 ةعيرال ا تاك ارذأ

 يملا تع جردنال
 الو دح>اولا

 مهلا قةربتم ةدحولا

 منصل رسخت ' الاو

 نان ةعك

 نيوسقلا عوينال ادبا
 امهيلا قلطا كل امس
 ملا مسي فصلا اماو
 قيدصةلاو روصتلا ىلا

 صخخأ ا حرش ىف ح رسم لإ
 نوكيف لعف مكحلا ناب
 ايف ارهحم هدمت لغعلا

 اروصت ءامكملا هاعم
 نيع-5 ىل اهعسق و اجذاس
 ةعم امو هدم 2-2 الام

 عومجلا ىو كح

 ادهو اهي دصت ولا

 نانم روهثملا فالخ
 هلام مق ىيدصتلا

 نا مزلي ضيا ليقو
 محلا عو# نوكي

 رودطن نم دحاوو
 هبوا ةيلع موكحملا

 أ يمك ةشنااو
 اميدصت اهم نينئا

 3 نال ناب تاو

 روصنت هلوق ةنراقملاب

 ةنراقملا وه مكح ةعم

 ض وورعل | ىتب رطب

 أك هنا هيلع درواو

 ند بكرا | ىلع قدصد

 «يل4

 عوضوم عون ةلئسملا عوذوف ىناثلا ناك ناو قيدصتلا مولعملا نيع

 ىارتعالا نات قيدضتلا لوهلا ىلا لشوم وهف ىنأرقالكانل وةك للعلا

 عوضومعون عون ةلئسااعوضوف ثلاثلا ناك ناو قيدصتلا مولعملا عون

 لاق قيدضتلا 'لوه#ملا ىلا ”لدصوم وهف: لاوا لكش لكان !وقك ملعلا

 عبارلا ناك ناو:سايقلا عون وه ىذلا ىنارقالا عون كوالا لكتتلا

 ملاعلا انلوق انلق اذاك ملعلا عون عون تاّيزج نم ىنزج ةلئسملا عوضوف

 لوقلا اذهناف قيدصتلا لوه#ىلا ىلا لص وهوه ثداح ريغتم لكو ربغتم

 نةيىفاضالا ىنزالا وه ىذلا لوالا لكشلا تايزج نم قيقح ىنزح

 قيدصتلا مولعملا نيع وه ىذلا سايقلا نم ىفاضالا ىتزحلا ىنارتقالا

 عونواملعلا عوضوم نيع اماةلئثسملا عوضوم نال ةيئامك سؤ رانهه نت

 هعوضوم عون عون نم قيقت> ىنزجوا هعوضوم عون عونوا هعوضوم

 ٠ عونواىتاذلا ضرعلا عونوا عوضوإل ىتاذلا ضرعلا نيع اماو هانباك
 ءذهوىتاذلا ضرعلا عون عون تايزج نم ىنزجوا ىتاذلا ضرعلا عون

 سؤؤر اهعومج*“ث ةروهشم لوالاةعبرالاو ةروهثم ريغ ةريخ الاةعب رالا

 مع وول عو.نو* ىلا ةعجا رم ولعل | لئاسم تان .ةركما اذا

 ليوأتلابولوالا ةعبرالا ىف ليوأت الب عوضوألا ةيئاذلا ضا رعالا ىلا ةعجار
 لوالا ةعب رالاةلثم انج رك (كة ريخالا ةلثما جرافة ريخال دعب رالا ىف

 ىا (هتاذل ىاوهوعامل) روك ذملا ىاكلاب ض را وعلا ضرعت ىا (هقحت ىتاا)

 الب نانبنالا ةيهام ىضتقم هناف بحتتلاك روك ذملاىلكلا ةيهاماع ىضتق

 ناسنالا ةيهام ىضتةموهو ةبرغلا رومالا كاردا يحمتلا نال ةطساَو

 واسملا قا لكم وب ناسن الا ض رعي هلناق كحاض !اك (هن واساملو الوا)

 0 نامنالا ىلا بتمويل لاقت كخانضلا ناق نائقإلل

 ةقحاللا ةكرملاكمعالا (هلتز ل وا) *ىثلا كلذ ىلا دنتسم ءىشلا ىل ادنتسملا ىلا
 ىلاةدنتسم ةكرحلا .نافناسنالا نم معالا ناويحلا ةطسا قب لالالا

 ردكم نامالا لااذنشملا ل دقيت و نادبنالا لا ظتبس قاوم و ناومحلا

 ضيورعملا قت اهنال عاونا ةتس نغا نعالا ناانهه لعب نابحي وناسنالاىلا

 اد قحالل اًةكرحل اك راخ مال وام اك زحل واهب واسر امل وا هتيهاملجالاما || ؛ 0
 كلا ا ال ود 0 يعل 2 ل تالا دك يت 5 هللا" تارودعت

 6000001 2ئ5-ت5ي55ئ 5 2ئشف5ُْا 2 2 22 ضيا تت تم ب م سا

 الو ةثنثلاتاك ارداللال سفالل ضراع مكحلانا عم مكاو ةبسنلاروصت نم بكرملا ىلع ضيا قدصي مكحلاو
 ىناثلا ند باجي دقو عوقواللاو هيلا اك . وهف مولءملاب رمل قلعت اهب هقاعت اهل هضو رعب ديرا ناو ةبسنال



 نوكيال ضراعلا قةحن نا اك ةثلثلا تاك اردالاىدحت دءب الا نوكيال مكملاىفحن ناف هيبثتا ىلع: مالكل ناب
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 جراخ مال واه ريغ نه و ضيب ال | نه معا مسا لاف مسج هنأ ةطساون ضيبالل

 ناويحلا نم صخاوه وناسناهنا ةطساوب ناورعلل قحالل |كحاضا اك صخا

 ةثلثلا و.ءالل ةئيانم ىهو رانلا بيسي عاملا ىلا ةضراعلاةرانرطاكق ابهغال وا

 ةطساولاب واتاذلاباما ض ورعملا ىلا اهدانتسال ةئاذ اضا عاى“ لوالا

 مالكلا لصاعف ضورءمااق حت دعبالا

 نا واب يغض ورعملا ىلا اهدانتسا نوكل هب ىعاضا ىعا ىعمتةريخالا ةثلثلا و

 ضا ىعالا نع وهام ا مولعلا فثحل ا و ةتساهع وجعف هيلا اهنم ضعبلا دنتسيمم

 ىتاذلا في رعت وه ومآ هقحلت ىبااهلوق ذئنيخ ب رغلا نعامق ثحنال و ةيئاذلا

 لوقلا ىلا ض رعيتال وهجن ىلا لاصيالا نا لاس رغلا ضا ىعالا نعزارتحا'

 امهتاذا نرخأتملا دنع قطنملا ناعوذوه امه نيذالا سايقلاو حراشلا

 روصت باس ةك ال ابيسدروصتنوكيام حراشلالوقلا ةيهام ناف ام«يثاملو

 لاوقا سائقا اةيهامو هادعام لكن ع هزيع هجوب وا ههنكباما رخآ ”ىبث

 نهذلا ةوصع ضرعي و امهتيهام لاصيالا دن نوكتف ربا لق اهنع مزلت

 لمأتف امه ىواسملا لاصيالا ةطساو» قطنملا لئاسم ىلا ركفلا ىف أطل نع

 تقع اذا يا ( ديقيدصتلا و: ةيروصتلا تانيولعملاقطنملا عوضول )
 قطنملاعوضوم نا ملعاف هرخآ ىلا هيف ثحتام مهلا قاطم عوضوم نا
 مولعملانع ةرابع وه ىذلا حراشلا لوقلا وه تاروصتلا فرطىف
 مواعملانع ةرابع وه ىذلاس ايقلا وه تاقدصتلا ف رطىفو ىروصتلا

 ةيناثلا تال وقعملا وه هعوضوم نا ءامدقلا لاق نا و نى رخاتملا دنع قيدصتلا

 قسما تاك فرت مد رتوحا ولا لي وقل تام راسل اهل تىودا ا
 اعجج تامواعملا نوكي نا ةيقيدصتلاو ةيروصتلاب دييقتلا ىضتقا ناو

 نو ناو سايقلا عاونا ل او حراشلا ل وق اعاونا ىلا رظنلاب ايعاونا

 ثحي ثحي ) قطنملا ملاع ىاوهشطنملا نال) ضعبلا لاق اك نينثالا قوفام اس دارملا

 (لصوت اهنا تح
 لوهجم روصت ب - ةيفدصتلاو ب وصل تامولمل ناسا رايتعاب 5

 0 ةيهدصتلاو كد دروص٠ :]|تامولعملا نع ىإ (اهنع

 ىذلا ف رعملا نع ةرابع لوالاىف لوهجلانا ملعا ( لوح قيسحا لا
 مس وا قطان ناويحن ناسنالا روصتب أ" حراشلالوقلاعاوناب روصتب

 ىباثلاىف و عبطلاب كاوك 0 ص شاع وا ٌكداص مديح وا قطان |

 مكحلا لودح فق ودبال
 هربغ ىلع هلوصح دعب

 وهو تاكاردالانم

 وهف الاو قيدصتلا

 هيفام ؤءالو رودتلا

 درابلا كلا كال نعد

 اذا مهب اما هنا ىلع

 اك اردا مكم لا ناك

 ناك اذا اماو ايهيدب |
 روصن ىلا جاف العؤ ١

 ناك اذا اماو مكمل
 رون ىل' جامحلاب رظن
 هئيست كارداو طسو

 ةبسن و نف رطااد>اىلا

 ودخل فيطلل

 مالكل < نك< ليقو
 مامالا به ذم ىلع مما

 جلاب ]ناهد نان
 ةلال د عنم وةعادلا ةيمملا
 الف جو را ىلع ةيعملا

 ىلء الا في رعتلا قدصب
 ةيكلا تاروكحصتلا

1101110 
 هتدصلف الوااما ثح
 ةييلا لوما لع
 عملاطلاىف من ةفلاسلا

 كاردا قيدصتلا نا

 حراشلالاقف ملا عم

 عم لصحت كاردا ىا

 قمع قيطنيل مكحلا

 صصخ و مامالا بهدم

 ماودلاب ةيعملا مهضعإ

 كاردا' نا درب العا

 ةسنلا وأ نيف رطل وجا
 ىلا عم ل لصح دو

 هي الؤ ايناب اماو ةمقد

 0-1 مسقلا اذه نا ةحاحال لاديدقو هلل وش نا قيلي لب عومجمال لاعبو هلوق هيجوتلا ده ىلع 0

 هيمي قطنملا ىلا جايتحالاناب دوصقملاناب باحبو تامدقملارخا ىلا ىرظنو ىرو رض ىلا مسقنم ةنم للا لاقي نا



 ةيرورض اعرساب تارو-:ل!نوكينا 65 7١ رل زاجىرورخلانم هناتك |نكمب ايرظنو ايرورم امهن»

 0 را راي ]الا هذا عطلت
 1 ىناّرقالا ىهوةروصلا رابتعاب ساي 1 ويدل بولطلا نعراع ىلا لولا ثح اتم

 ةداملارابتعابوى د سلال ةعب زالا َق رطلاو دقي كاسل ف س6 هيف لوقاو روصتلا

 ظ ىلا ضراعلا لاصيالا لم< ناب وه ثحلا اذه نا و سلا تاءانصلا ىهو 0 1

 ' ااا ادركتملا رؤصب ناباو ءاههلع' ةكدتصإلا و. ةيروضتالا تانواعملا 0 3
 6 0 نا لءاو قيدصت

 -:نا هناىهو ةروهاتم

 ا
 ا

 مجتلا اذهانل وق ىلا لصوم ناويح ناسن !لكوناسنا عجشلا اذهانل وقاناقاذا 2
 3 ةبشالو امثح ناك

0 

 (املع فق وت ثيح نم و) هتابثا بولطملا قيدصتل !لوهجل اوه ىذ'!ناويح
 لصوملاحراشلالوقلا ىا (روضتللا ل الكوملا) ةيروصالاتامولعملاىا كبك كلا 95 75 1 ا ل : : تاروصتلابط و ثم هنا

 ىتعع (ةيلك) ةيروصتلاتامواعملا ىا ( امنوكك ) ىروصتلا لوهجلاىلا || طارتشامزليف اهف ريتمم
 ناو هضيقنن ؟ىنلا

 رومالا نم امك ناك

 بكرت +مزاي ةعبرالا
 (ةيضعو) هناي زج ةقيقح نع حجب رن الام ىتعم (ةيئاذو)ت ار وصلا ىدابم ||! نيكيقنلا نم ؟ىثلا
 وه مزاللا ناب باجيو

 نعدروصن منع ىذا اوهو(ةيزج و)ةكرسشلا عوقو نهد روصت سفن عن الل

 نهال وتايلكلا نة هنوكمدعإ ىدا رطتساا:ههىئزحلاركذ وةكرسشلاعوقو |

ةقيقح ىف لخ دب ام ىنحم .وا هلام زج ةقيقح نع حج رام ىنع“
 ([نفح )هنا 1 زج 

 (الصف و) وهام باوجىف قئاقحلا نيفلتخم نب ريثك ىلع لوق٠ ىلكوهو

 ىدو (ةصاخو) هرهوح قوه 0 كا وح ف وتلا لع لك ىلكوشو ف ا

 وهو (اماعاض م عو) امض لع الوق لعّقف ةدحا و هقيقح تح امىلع لاه 2 ظ الو سال | كلذ صرة

 فودوللاب'ىثلاطارتشا

 0 عاملا تك هضيفْسن

 عقبال عونلاو ايخىعالوق اهريغو ةدحاو ةَقيقح دارفا ىلغ لوقم ىلك 27 نان امهمف ةلاحسا
 ناك اذا فو_وملا

 011 نلوم ىف 6ك نقللا لي وات فاتصالا فنرى الا تاشرعتلاىف |

 ماصعلاهرك ذاك مورلا دلي ىف دلوتناسناىمورلا وشبحلا دلب ىف دلوتناسنا
 هطرش وا ئىش 20

 هَّندِص نوكي نا مزايال

 ةطرشوا 5 اضا

 ةئصلاوذه ةياءليقو
 افةوتن ىاآم رفافك تاما ذي ار وبلا نإ رخال 0 هذ اص كا ١ هما تاذل قر

 ا هلا (ةصق) ةسدصتلاتامولعلانوك ئىا ( اموكت ).تاذ'اب | دعو امك منا
 , دقنلا سكع وأ انونسم 0 او 1 0 00

 ا 1 را ناار انأث ةبققلا نمل وألا ريكا لع وه ىوتتلانيكفلاو | ْ |[
 هيلع موكا ضرقن لعج نع ةرابع ءامدقلا ض.ةن سكع و ففيكلا و قدصلا ! باوجلاو مامالابهذم
 سكن كف يكلا و قدصلاءاقن عم ةيلغام وكت هن موكححلا ضيةثو هن موكتم || ىشاوحف ققحماهركذام

1 8 
 : ا ءااطملا م رش
 1 يف ةناسناال ل لاا ويح ل اسنالك انلوق : نا وو 2 حء

 يسال تيل لال ل 5 ؛ طرش عوضوملا داحا
 نم 'مزايال ءزج اوه هرم داع هيف ريثعأ ىدذلاو 3 داو ؟.طاهيف ريدفأ ىدلان ال انهه ل وذو ضقانتلا

 عومجلا ناكوأ هنال عومجلا ىلع قبح مدأل لوقا ودحاو لكحل لكلا سياو لكااىف اهراشعا ةقصن ءزللا ف اصتإ



 ول لسلستلاوا رودلا مزليال ايرظن

 سكت اك فيكلا ىف ةفلاخلاو قدصلا ىف لصالل ةقفاوملاعمالوا ىناثلا |[

 سلا تاياكلاو اهماكحاو |

 . لا د 18

 ءزهلا ضيقنو ايناثةيضقلا نم لوالاءزجلانيع لعج نع ة رابعنب رخأتملا

 (ًةيضق ضيق و) نانسناب ناويخحلاللا نم +ةيشالانآ و ةىلا ناويح ناسن الك انلوق
 فقوتلاىا (اديغب افقوتاماو ) تاروصتلا ضيقن نع ةيضق هلوقن زّرحا
 تاعوضو٠ ىا(تاعوضوم) ةيروصتلاتامواعملا ىا (امتوكك )ةطساولاب ظ ا

 روصتملا مولعملا ناسنالا لثم اياضقلات الوم ىا ( تالو#ت و ) اياضقلا
 ساسح مان مسج انلوةب روضتملا مواعملا لا ويا لثه و قطان ناويح انلوقن

 تاطملا نا لعاناويح ناسن الك انل وق ىف ةدارالاب كرح“

 فاوقاوملا اهبانكلاو اناضقلااو ةطاب ىعسملا سايقلا وه نازيملا له ىف ىبعقألا

 اباضقلا هيلع فوقوملا ةعبرالا هعاونا عم حراشلا لوقلاو ةخخلا الع

 هعاونا عم حراشلالوقلا اءماع فوقوملا

 ريثك لعف وا هفالخ ىنتناام ىهو ( ةداعلا تر ,ج دقو ) 'ىحبساك ةعير آلا

 ىذلاج داس !|!ىروصتلا مولعملا ىا ( لصوملا ىع#ي نان“) ىفاد لعف وا

 نال ( احراش الوق ) ىروصتلا لوههلا ىلا ىا ( روصتلا ىلا ) لصوت
 فرعملا هفشكل و ابلاغبك م ىروصتلا مواعملا ناعم ابلاغ بكس لوقلا

 مولعملاىا ( لصوملا ) ىع“# (و) ىروصتلا لوهملا نع ةرابعوه ىذلا

 مع (ةهح) قيدصتلال وهلا ىلا ىا (قيدصتلا ىلا) لعوب ىذلا قيدصتلا

 حراشلا ل وقلا و حراشلا لوق!ا نع ةرابع جذاسلا ىروصتلا مولعملا نا

 هادعام لكنع هزيم و ارخا *ىيثروصت بادتك ال ابيس هروصت نوكيام

 فرعي نم نال ةخ ىع“ سارقلا و سايقلا نع ةرابعب ىدصتل امواعملانا و

 ةج ىعم اذلف ةبلغلا ىنعم ةغلاىف ةغانا عم مصخلا ىلع بلغ سايقلا

 ىذلاسايقلا ىا (ىناثلا ىاثلاللع) حذاسلاروصتلا ىنعي (ل والام دقت بح و)

 وهو يرش لوالاع اونا ةثاث بوجولاو قيدصتلامولعملا نع ةرابعوه

 كاكفنالاعانتما ىنعع ىذلاوهو ىلقع ىناثلا و باق هكران قص ىذلا
 نال ىلقع انهه تالا هاعاف جدع ىذلاوهو ىناس مس | تلاثلاَو

 عنتمال هالوا فقوتلا عمو فوقو» قيدصتلاو هيلع فوقوم روصتلا
 عبطلاب مدقتلا نال عيطلاب مدقت وه فوقوملاىلع هيلع فوقوملا مدهبو

 ظ
 م

 ىا ( اههنم دحاو لك نم ) هلازجا ضع ةيرظاب ايرظن نوكي نا زا

 5و 2 ىا

 ىدصتلاو ةرارحلا

 دقو ةدورل ادم اهناب

 ىل و اللاف دارم قلطي
 ىنكي ىلا ةيضقلاوهو

 مزجلاى اهيفرطروصت

 هن رعد و امهلدب ةيسأن

 نسخ هناي مو

 ثحب هيفو ىرورغلا
 ع ىر و رذل اذا

 الا و) مولمس ىلوالاو

 ذلهح ) ارش هن انلهحال

 ناف رظن ىلا اجوحم
 ئذلإ لهكلا ليجلا

 ء ظفالا هيلع لمح

 0 هقالطا
 هلوصح فتوش ىذلاوه

 سّن رودطّدك ر ظن ىلع
 ماب ىيدصتلا و ةقطانا |

 الائعماانهه ليقو ةدرحت

 ةيمك+لاةيسدلا روصت نال

 هتهادب عم نوكي دق

 ةطساوب رظن ىلعافوقوم
 ةبلع موكحلا ةيرظن

 دق مكلا اضياو هنوا

 روصتو ايمي دب نوكي
 اب رظن هب واهيلع م وك- ىلا

 ىهيدبللا في رعب لطف

 ىراظنلا في رعنو امج
 روصلاق امإ اممم

 1 ىلد قيدصتلاو

 نالف هكرتب نيلباقلا

00 

 باوجلاو هم كح وما 5

 در الات

 هناذ د- ىف فقوتلا
 را حس سدو وحسم هميم ردم دس جدع لناس 60

 قيدصتلاةهادبن ا ملف هيكرتب نيآث اقل |!بعذم ىلد امأو ءامكملاب م لع ء« ىل- ى وب دصتلاو روصتلاف لاكشالا عفتراف ٠

 علاطلاح راش هنح سماك ايه دن هنازجا نم دحاولك ناك اذا: امد نوكي امنا قيدصتلا لن دي ةه ادب محد ّ



 هلاقم ىلع ءانب كلذ فالخ مهوتدقو تاروصتلاةهادب ىلد تاقيدصتلاةهادب ةيمالكلابتكلاف نوادت اذاو
 للام رشق صملا

 اقلعتم أ لمحت نا

 نوكيف ىنالاال ىنذللاب
 هان رك دام نع همالك

 نبرخ املا نءمزنلا نمو

 قيدصتلا هد ادب نا

 م 0 ةهادب

 اع ىرانلا قدصحتلا

 رظن ىله كح

 اسكلا عضالاالاو
 نك انورإ ةذاتانإل

 فقون ىا ( رادل )
 فقوتام ىلع ”ىذلا

 وا ةتبنرع ها هيلع

 ىلا ةءاحالو تنارك

 ةدحاو ههح نم كمق

 نال وقم هج ون -

 عف رب نئيرابتءالا رياغت

 فو وح

 هسا دارا و ةدحتابل |
 دازلا ل 5و كولا
 هلوت نوكيف ةطساولا
 فقول اب اقاعتم ةينرع

 فق ون هلوو نم دافّسملا

 فقوشام ىلع 'ىثلا

 ءرثل فق وتوحو هزاغ
 (لساستوا) هفن ىلد

 ريغ راومأ بتارت ا
 ىلع مزايف ةيعانتم

 ىلع 'ئثلامدقت لوالا

 ناك نانّشن رع هةسفل

 ةدحاو ةيارع روداا

 نكات انهم ثاثو

 ىلعو اذكعو ليس رك

 هلاباهنال اع لا ىتاثلا

 كلذ نككالو الصم

 © ** ل ققيدص!ناوهو ص
 7 نكم لوتاو مامالاهيلا

 "0 دولا نأ نيف .فوقوملا لع و وللا رثْغْلا هيلع قوقوملامدقت وه

 ( اعبط ( اهعوقوالوا ةيسنلاعوقو كانردا ىلقع عا ( قيدصتلا ىلع )

 كاردا ىن نافدارمم ناظفل مكحلاو قيدصتلا نا لعا موهفملا بسحب ىا

 50 ايقيقح اطيس كوك ءامدق!ادنع اهعوقو الوا ةيسنلا عوقو

 مادنع قب دصتلل اهيلع اف وقوم ةيح راخ اطور نسب سس ةيسنلا روصتو
-« 

 كا و ركحلا عمثلثلاتاروصتلا نع ةرابع قيدصتلا نان, رخأتملا دنعو
- 

 :رم ابيكم ,هدنع قيدصتلا ن وكف ايعازتناو ةيسنلا عاما نع ةرابع

 كلا وثاثلاّتاروصنلا نهدحا و لكن وكيف مكحلا عم ثلثلا تا روصتلا

 ددنعو مهدنع قيدصتال هيلع افوةوم الحاد ارطشلب قيدصتلا نم ازج
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 وب و ل و بو رم

 100032 2م ل م م م ص م ص ص م م م م
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 نورخأتملا لوّشباك ةعب رالا تاك ا ردالا نعةرابع قيدصتلا نا ىناهفصالا

 ءامدقلا لوب اك اهعوقوالوا ةبسنا|عوقو كاردا نع ةرابع مكملاو

 اهعارتنا وا ةيسنلاعاشا نع ةرابع مركحلانا نم نورخأتملا لوشاك ال

 ءامدقا فلاخو مكملا ىف نيرخأتمل فااخ و ءامدقا قذا و ىتاهفصالاف

 تاكاردالا نهبك م قيدصتلانا لاقف قيدصتلا ف نررخأتلل قفاوو

 قيدصتلانوكيف هدنع اهعوقوال واةبسنلا عوقو كارداركحلاو ها

 عوقو كا ردا نمو هموكمحاكا ردا نهو هيلع موكحم ادا ردا نم ابكى
 ىاهفصالادنع اهعوق وال وا ةي_سنلاعوقو كاردانهو نيب نيب ةبسنلا

 لآ ةتلثلا بهاذملا ندب قيفوتلا و اندحشم اهزم ىعتت قاهقصالا لوقو

 قاهفصالا عم نرخ أتملادنع هل قيةحء زجل قيدصتال ىروص ءزج كح ا

 ىلا ةقيقملا ىف قيدصتلا عج ريف ايقيقحال ايروص ابكى قيدصتلا نوكيف

 عازتلا نوكيف ءامدقلاهلوس اك مهدنع اهعوقو الوا ةبسنااعوقو كاردا

 اهف فنصملارك ذو قاذملا ضعب لو لاق اك ايظفل ةثلثلا بهاذملا نيب

 راتخا انههو قيدصت عومجعلل لاق و لاق ثيح نب رخأتملا بهذه قبس
 (00) د صتلاف ىا ( هيف دال نيدصت لك نآل) لاق ءامدتلاب هذم
 ىف اكامدقم وا تايلخلا ىف اك اعوضوم ناك ءاوس ( هيلع موكحلا روصت

 تحذإك ايهيدب هيفرط روصت نوكي نا بجبال ىهدبلا

 تس ا بيتتُلُشظتلُسُلسلالاا يربي ب 777 بيب بيب بج

 ردلالاطبا ىلا ةجاحال ام مارمامامتانكعو ةثداح سفنلانا ىلع وطسرا نهرب دقو ئعان“!اريغاانامزلاىالا

 ةبتام د», هريخب لحال ةليسو هنوك ةبتيمنال ريغ هنم لمبالو رهاظوحو هسفنب لعبال ىرظنلا لاقبناب لسلستلاو



 انا ليقامت را اذهو هريغبالو هناذب مولءم الذإ قانا" ىن لميال نا مّ ىسكلا اف م ولف هب

 رهاظوهو هدوحوق هسفنب لوتست ال ن كلا نال نكمل [مِهل 1 0 0 اطبا ىلا عت بحاولا ت انال 0

 تال قسما اع د صلح ع0 2115: سي دش ل1077 2 ل2155

 بكرملا هدحن ىا ( هتاذب اما ) ام“ ,عا هيلع موكحملاناف تاطردلا ْ

 لو أ (قداص) م 2 5 اضقان وا قا اما تاين ءانلا ن

 اذآ قدتضلاة لك نال لوح ىلا "انهللق اننا هيلع موكا ى 2 -
 قفل ىنعع ءىد ىب تليعتسا"|ذاو للا يسع نما لعب تامعتشا ١

 نم 20 هيلع ىلاعت 0-00 0 بلا كحاب رانك تونا

 ف قداص 55 هتاذب اما 0 0 اىهنم عا "وكمل تالا :

 بسانب نال مكملاب اهنعربعامتاو نيبنيب ةبسنلا روست نم ىا (كحلاو)

 ةنسلا ناق ديط ا ه امن ا و ظفالاىفةثلثلا ءازجالا ١

 00 ير را ملم ا 0 ١

 ا ناثلا مكمللاب دارملاو ردت مكملا عانتمال هلوق انهه زاخلا) ٍ؛

 رومالاءهذهدحاب لهج نمت هلوق ةنيرّشب عوق واللا وا عوقولاكا ردا ىنم ٠

 مكحلا نوكراتخا اذكو نيب نيب ةبسنلاروصتو هموكحلا روصتو هيلع ا

 مههذم نفلاىف رتعملاو ءام َدَعْلا به مهو عوقواللاو' عوقولاكاردا :

 عجريف نيرخأتملادنع قيدصتا ىروص ءزج مكحلا نا نم تف عامل
 اطيس قيدصتلانوكىف مهنيب عازنلا نوكيف ءامدقلابهذم ىلا ممهذم |

 تارئرقتلاب ماقملا اذه هيجوت معم ايظفل عوقواللاو عوقولاكاردا ىنعمم

 ضعل هحو الا فالح ههحو ناو ةرهملا ضع لو نم ةروك ل7 :

 هلوقل ةلع ةثلثلا (رومالاهذهدحاب لهج نم مكمل عانتمال) هل وق يكل ١
 موكحلاروصت مل ْن ؟ عوقواللاوا عوقولاكا ردا عسل عل هآ هيف ديالا

 كاردالاو ذه و عيلتلا تأ ريوصملا 0 نيب نس ةيسنااب وهو هيلع

 و
 + معا طرشلان وكل طورتتملاءاقتنال مراته طرشلاءافتاو طور

 ةعبس ىلا غلبت ءازحالا ىف لان مالا ءا ةولصال اشواك ل را ا

 نيبنيب" ةبسنلاروضقو طقف هءموكحلا روصتو طقف هيلع موكحلاروصت

 ةيسنلا عم هيلع موكحملا روصتو لوما عم هياع موكحلاروصت و طّقف

 ناله ريغ هداعاق الو

 ةينىم دعب داحالا بنام

 مح ولك كو ولا

 مزانكمماىف دوجوملا
 الصا 2

 هاد دوجومال ذا

 4 دجو. النا

 ىعدب دقو هربغل الو

 تايثاىلا ةحاحال هنا

 ليقف ةثداح سفنلانا

 رملا وه مزاللا نال

 نابز ىف روك ذاا
 رظان' ادصق ناد روصحم

 هيفو بولطملالوصحو

 اذهىف مزايالذا رظن
 ان لامك نامل
 ةب رقا!ىدابملا ةظحالم

 داسف اذهب نب دقو
 كلت تاينال ليقام
 مزاللانا نمىوعدلا
 ةمند روك ذلا مل اوه

 ليقو ظلال وصح دذع

 ةياهمال اع لعل امزلي هنال

 رظن هيفو الاججا هل

 ريدقت ىلع اذه .نال

 ليقو عنةمريؤ هيلست

 روك ذلا سيلا "نال
 ركفلا ىلع فوقوم

 غامدلا ىلع فوقولا
 انههو ثداح وهو

 لصحعنا زاوجل ثع
 نا دنا ىف ملا كلذ
 4 ح جاتحت ةبق امدم

 رعاو خءانتلا نالطب

 ىلع ناعرب رقيمل هلا
 روح" !تاستك اعاذتم ١

 نكماا ءىددصتل انمأ

 ةيبدك تاقيدصتنا ع توكينا 0- اذه ىلءو رخ لا نع [ جوخ باسدك | قب رط دال انا بايلاق ام ا



 ا هم ىلا جاع مق ربدقَتلا كلذ ىلع ىراظن وطه روصن ىلع تقوس هنال ىبيد قي دصت لا 5 اكنك د ةلعلس

 ا” لونا 24752-)  :نلسلاواز ودل مزلب ناك اماياو .قيدضت وا ىزاوصت

 ناي كلذهيلعهح ومال
 ةغاشلا عوم روصتو نب نيب ةيسنلا عم كن , موكا روصل و نب نب مق اكول لاق

 000 01 صرت هدحاو ةقلتلاو دئلث كلذك تامابتلا و ةثلث داع الاف | ا ةبرظن تاكئدصتملا
 دنع ةعبسلاهذه نم ةينالثلاب مكح ا نمو قيدصتلا نه دحا ولك ق ةحبف || ' بكل انم ققح
 قيدصتلا 59

 هباساك اوروصتلا نم

 مزاتس ىدصتا نم

 ناف كا ,ودلا
- 

 0 2 د ا و |[ ركوال وا ةبيقلاءَومو كارداعانتمال داح الاآل و ةيناتثلابال .ءامدقلا

 نرخأتملادنع تالا (ع>الا اماو ةثلثلا روم الا هذه ددحاب ليحنو مخمل ن ع

 ال اس الثلاو هس ا انثلاو مكح ا عم 0 تروا كحل 53 5 5

 أب رظنأ رب دقت ىلع ةب رظن

 ىلع ةيرظن اهفارطا

 تلق اي لدتا فكيف

 ىهو ةيعابرلا ن ٠ ةيضقلا ققيف رع ةعبرا |اهعومسمف دحاو ىجعابرلاو

 وا ةيسنلا عافباو سس نس لا روصو م هيلع موكا روصت

 نم مكحلا(عانتمال هلوق نا هانيب امم رهظف اهريغ نمال ,هدنع اهعازتنا

 ىلو الا (ةلاقملا اما) مهف اف ادعو ىلا رظان ملا دحاب لهح

 ىنف ) ةيسعثاا ةلاسرلا نم ةيعون ةنيعم ةصح تعقو ىببلا ظافلالاىا انل ةمولعم روما ىح
 ددسالا عم ةهشالد

 اهنا اماو امطق ايلال
 وردقتا ' كلذ ىلعةي رظن

 ديوي لب انسي الف
 سبالاّقيزا ىلوالاو

 اي رظن اهنم لكم لك |

 هزات روض ند

 ةعبرالا هعاونا ىو حراشلا لوقلا ف و سلا تادكلا ىف ىا ( تادرفملا

 ريتعاو تادرفملاىف ىلوالاةلاقملاث اثف تالاقملا اماو محتل | ضعب ىف عقو

 ربعاكتاروصصتلادصاقم نع ربع امنانو ةردانلاةحنااهذه ىلا حارشلا

 عيجاسان1 ةياعر دصاقملا ىلع ىدابملا بلغت قي رطب تادرفملاب امدابم نع

 ىتلاةجعل هيلع افوقوم امن« دحاو لك نوكىفو ,كحلانع ولخلا ىف

 ىف امهعمجت تفرع اك نفلا ىف ىصقالا دصقملاو ىلعالا بلطملا ىه

 ةعبرا) ىلوالاةلاقملا ىف ىا (اهذو ) امهتلسانم ىلا ةياعر ىلوالاةلاقملا

 ” 0 لك نوك دقخ قاامرإاظافلا نم تاعطق ةسيرا يل.( لوصف
 ليبق نم لب ءازجالا ىلا لكلا ةيف را ليبق نم لوصف ةعبرا ىلا ىلوآلا
 ةصح تعفو ىتلاةعطقلاىا ( لوالا) هب رالاءازجالا ىلع لكلا لاقشا
 ةلاسرلان 8 ةيع ول ةليعم 0 تعقو َّى أ ىل والا ةلاقملا مل 0 ةيعون ةلرعم

 دض ا ماب ىتيدصتاو

 الب نالصاح ةدوربلا

 ضار نوط
 يك امهنع لكم )

 ا |( نوغيلاَو

 مالكلا لصاح ىراظن
 تاروصتلا عيج نا

 عاب هثلثلا اهساعم لع ظاَقلالاةلالد نام ىف ىا ( ظافلالا ف. ( هدا سبآو ايورن> سبل ض2 2ئ2 22222222 _:[رض_ل9ىاهه 222222 لىلىلىلى[ى[ه[لل[-25225232235ت2ئ5:5-52522ئ22للز55552ئ259-22ل9ف9ْل59آ1 ش6 57 752 شلللللسلسلسسسلسسلللللسلط 032127222225225 532255 1 2200 را ا ل م

 ةلالد) ءى هع 00-0 اهدارفاىفو ثلثلاب مارتلالا و نعضتلا وةقباطمل و ا

 | مزلي ةلاكحي ءىثلانوك وهو ةلالدلا قلطم نا ىلعا ا اع ظفالا || دف تاقيدصتلا اذكو

 ىهو 0 ةيظفل ريغو ةيظفل ناوسق وهف رخا ءىثشب لعلاه لعلانم || ماسقالا نا هجوتي

 ابن رس 0 ماا
 ا تاينالاةالبك عدو اب ملاعلل يتلا مهش ثيح + لا نوكيا ماا 2 , َّث

 نم ئىش نوكمال نأ ؛ اج ل هت ة هدوح وم اروما هادو 0 :اكامو تاقبيدصتلاماسقا

 كد اهددب الو يهد دب اهنم ف نوكيال نأ زاجو ىهيد اللا عع ىرانلا ناف 1! رظنالو ايهيدب تاروصتلا

_ 1-2 : 

 0 خخخ #ظ#ظ>###خ##خ##خ###ذ#ز#ذظ#ذ#ز#ظ#ذ ظ#ظ#ظ]ظ]#]#]#]ز]#]# #####ززذظذثذخ خخ زز#ظث#> |زثث؟[؟]ث©]ث]؟[؟|؟©تظزظثظ#ظزثظزظززظ# ض2 2+ سل! ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب_يلبع*لصختتل

 هم وس اال هس هسا



 م 1س تاعيدصتا!ى رهاط !رو ركفتاب ئ رظال !ضعبأا كب اذ( لصحت ) انتاكال الو 5 8 5

 مامالاب عزدؤقو فدك ؟لشو:تاروصتلا فال .انطف مزال دوج و 4 8 0 طاع ووألا اذوجووةنددالا

 اياك دار وصلا نإ ىلإ 00 م
 ايف ى رجال ةيهدب

 عبطلا ءاضتقاب هر ةلالدإ |نوكيام قمح و ةيعيبط 1 قطانلا ناو ىلا ١

 هيف ةلالدلا نرتك كا ىهو ةيلقع اماو :ردصلا مف ىلع ا 3 ةالدكا 0

 ءارو نم عوعسملا ظفالا ةلالدحح لقعلاب لب ااا عضولاب |

 اخ هيف لادلاْن وكيام وف ِ وبك ظفاللا اد وح و نارا

 م تصنلا ا راشالاو دوقعلاو طواع2 ا لثم هع رآلا لا 0 و انا 1ك

 ١ ىلع لج اةرج ةلالدك ةيعيبط اماو رثؤملاىلع رثالإةلالدك ةيلقع اماوأ 1

 ا

 هه 3 هلو# طاقسا ا

 وأ نسا يا (روعا 0

ْ 

 نا مامالا هبط :ليشا# مخل

 ىهدب تاروص#ل ا ضعي

 كارو ) تا 0

 5 7 عضولاو 0 0 هد رعب ةيعضو ةلهذل ةلالد ا دا رغاو قشعلا' |

 8 ل ادنو 7

 تاننربتلا و وو ' سال ةقياطملا ىلا اه ريغ لود مد ولا ءظفلأ د وع ) بساأتا ل 4 : : ا د ا ةيسيق مل 1 ل ل نأ نان ائيم

 ماجا
 مهل ودك ءايسشلالاك ا ةاع املا تال علا 5 2م ةثل مم 2 اولعحو ماري هلأ و 0 0

 نءح فرمل! قب هيرللا ةيظفالاةلالدل 11نأ مرلف نينع هسا 5 كس غلبت بلل ةثلثلا تربعت
0 

 72-9 ةددعتا ا ايشالا

 يع انولا تاه ىاطم
5 

 لوم ل دراعم ريغ اهادعامو ذاص ٍإ أم د 0 00 ةدرظم ةيعشجولا 1

 ا
| 

 يي اضم توكيو 0 أه ريع تود أه وع“ دلع د راح و ودار ٌّط 5 ةداملا نص وصخ 1 1 0 8 0 1 أ ا واللا 2

 ١ ا نم تووص طظذنناو مهفاف ا 00 مدعأ يقع اعموششع يا 0 ََ ءامل او مدَقَتل اب ضعب ىلا

 نوأ 0 عا لايف رح

 1 نأ _ ثيح

 ع 1 ك !ذو

 5 6-5 5 1 م هم 11 م ءاهذأ
 5 7-0 ل4رءا.م د هب اوضح قعملاو مج رح ا ىلع |[ هلا ردد ا 50

1 

 »ع

 قيرطت ىا ( هل عضولا طسوت ) ءىذب دصشام وا '

 ا اظفانا ةلالد هلوق ربخ ( 5 ةباطم ) هلوق ىتعملاءازاب طفانأ عضوي نأ

٠. 

0 0 

 لبشم نع ةيررحاو 3 كسي فيرعتلا نا: لعا فنعم ةشاطملاو ايا رت و ءادنم اناا
 لغااو ةيودالا بيكرت : 5 : !

 ا
 ٍإ

 0 0 | لعح نا ئييازمملادنعو في رعتلا سكع ىعس لوالا اعنمءدرطلاو اعمجلا

 5 6 0 34 ا 2 2 8 5 0 0 11 - ٠
 وع تدب ربل !ق ريمعملا | نضيع لع نأ هع مد عا الو بع رعتلا ننعو اعوضوم ف رعم ا نيع ٠

 ءرد> ذأ أ يد ةنيحلا] | وهو في رعتلادرط 1 قلجاو أريخ بعد رعثنا ضرع و 2 فرعملا 5 9 و 4 ا .٠ ءزبإ 5 1 : 5 3 2 ٍ. .٠

 جلا والا لا
 رخّوملاو مدقما لييعت ىلع ظ

 لداعو الو<© فرعملا ب وع و اعوتو 2 تع رعمل |نيع.ل ا 'نا نيازي

 ىصرلا ٍناقاك اري: ف 000 0 تل رعتلا ضيعت : لع نا ا
 ري عم ريؤريخ اال اديقأ أو ملا ماللإ لوخد دفا وح 3 و هلوقىف : ةيفاكملا ح 0 ىلاعت هللاهجسر

 راو ااا آوت ملا لع انفااةلالد ل لاف ثيح هاكر شالا ني سك راف كسلا ك١
 - ا . . 7 - : 1 3 1 3 رغتل !ناقاوةلّتخاو '

 مأ 3 له د رغم اب 0-5 0 ةيلج هينضق نب ردتلا سكع ناو ةعباطعم هلعضولا |
 3 5 تبحاو !| وال 4 م طلان ا ءاذ 0 نعل[ ل ف ضع لاق اذلو عوذوملا ةعيبط ىل اع هيف رول

 مهو لو هاا 1!نعذ
 20 ا 00 2 2 ةدوعاو 9 ةيضق تناك ناو ةققح ا ف روصلال ايف ئ 5 6

 ىلوإ اذهو اكس ذ 0

 --- ا ---

 3 ةنلظوا ةييلشي ا ع 1ك 7 ا 0 6--

 نا هاد فما حا رلخ اهلا نورس ل يل اوع ادصق كنز 11 موأع بلا 0

0 
3 3 



 قمأل ةنيعم ةنب رق مدعربٍدقَت ىلع اذه ناب بيج او في رءتلاف بجاو كرشملا ند زارتحالاو نيّقيلاو كاردالا قلم
 انهه ىلا ىنملابالا باتكلا اذهىف لعاارسشنمل ذا ةئيرقانلو

 مدع ةينرقلا ليقو

 ردكم ١ ص انشتحاا
 ىا ىداتلاق يدصّماب

 | ىذلاه+ولاب ( لوهجم

 | هليصحم ركفلاب بالطب

 نوكينا بجو ناو
 قحرخ اهجوب امواعم

 ْ ا 5

9 : 

 ةلالدهلوق نوك ىلع ل دب و ىم كحانوإ ) ةيقارغتسالا ةفاضالا ناو 5 0 ْ كا الاي هبلط 0
 ١ لماش فئرعتلا اذهو

 تاينا نم هنيبنس 1 ٍ

 | عيرالا للعلا رابتعاب
 ا نوكيءزج ىهوةيداملا

 لئئربدتف ةيعيبط هنوكىلا مهباهذو ةيلكة بجوم ةيلمس لوقلا اذه نوكأ | ةوفلاب "؟ىثلا هعم

 هنوكل هو:سع»او

 لعفل اب ؟ىثل اهعم ن وكي

 | ضرغل!ىهو ةياغلاو لئاسملا نا و تال وقعملا نموا ثمان علا ظافلالاب ثمل اردصاع او | رؤلاىحو 0
 /فرالا# يشل نم

 ةيروسلا لا ةرانشلا
 | ذا مازتلالابةيلءافلاو

 طملا

 ةيعامجا| ةكيهو هر

 0 ةيروصلاو ةيداملا

 1 لودلعءملا ن م نارح

 ةومالان اف ةهشالو

 | اتحال |هئيهلاو ةمواحملا
 م ناك دج راسل هع ةفاضا ٠ نمدافتسملاق ار ديالا داك اكل ١ ةقباطم هل عض ولا ط سوت ىنعملا ىلع ظفالا ْ

 ْ ناحرصدقو بدن ربلا

 !| نا لع ثعاب اذه ناب

 ةلاناب ريض باجاو: ةبروصلاو ةيداملاةلمل :ةلزتع امخلاقن

 رومالاف عوضولل ضرعااك بيكرتملابوا تاذلاب دحاو لباقى نوكب ةثيعىلد ةرودلاو ضرءال عوضوم اك 'ىش هرف

 أ ةيداملا ىلا
 | ىلا ىدأتلاو ةقناطلاب

 | كلذك ةاغل ىلا ل وهج

 لاب

 ىلاعت هللا هر صملا لاقاك ىنعملا ىف اهل وم و اهعوض وم نيب ىنهذلا راغتلا

 ةيلك ةبجوم ةيلمح ةيضق فيرعتلادرط نا وردت ب

 ىرغصلاب لاا ا ان زج ماكح ا فرعت ثيح ن 4 امنا د زج عيت ىل 0 ةقيطنم

 رابتعاب وهف ةقبأ عم ليتر لقال افالا ةلالد «اوقف نوصل اةايغلا

 ظفالاىلا ةلالدلا ةفاضان إل ةيلك ةبجوم ةهروسم ةروص# ةيلج عوضوملا

 ىلع اي ”> وا ايقيقح ظفالا ةلالد روسلاّنال ةيلكلا روس وهو قارغتسالل

 قطانلا نا ويحلا ىلع ناسن الا ةلالدك هلوق ة هروسمد ةروصحم ةيلجما ظفالا

 ال011 ىردضلا قرطبه قلتملا ىلا: لاثملا ةقناظم

 هآ ظفالاةلالد هلوق لام نب رداقلا نب رسداعملا ضعي مهفل ملو لوصملا

 ىلع ,هءالطامدع بئارغلا بئاحتلا نمو ةيعيبط ةيضق لوقلا اذه لاقف

 ىنعملا ءازاب ظفللالعج عضولا و نيلفاغلا نم نكتالو نير كاشلانكف

 ىلع نيديفتسملا ىلا لئاسملا ةدافا فقوتل تالوقعملاليبق نم ةينازملا

 ريغلا نع زارتحا ظفالاب ةلالدلا ديقو ىتاعملا ىلع اهلالد ىلعو ظافلالا

 فورح نعزا ريحا ىنعملا ىلع هلوقو ةيظفل ةلالد اهبدارلا نوكيف ةيظفالا

 ثاثلاةلالدلادودح ىلع دراولاضقنلا نع زارت>ا طسوت هلوقو ءاجقلا
 ةيظفالاةلالدلا نع زارتحا عضولاهلوةو ناكمالا و ءوضلا و مرج ظفاب

 ةلالد نا ىنعي ( قطانلاناويحلا ىلع ناسن الا ةلالدك ) ةيعيبطلاو ةيلقعلا

 ىنعملا ىلع ظفلا ةلالد ىبف قطانلا نازشلا لع نافالا

 ىرغصلا قيراعب جيف د ةناطم ىهف هلعضولا طسوت ىنعملا ىلع ظفللاةلالدو
 ةقباطم ىهف قطانلا 1 00 نايننالاةلالد' نا لوطا ةلهسلا

 ةلالد لكو لاش ناو ىربكلا ىلع لك ةلك لاخدا زوجيو بولطااوهو

 (هلطسوت و) مهفافةروك ذملاذف ا

 هريسفلا هفدا رع ريسقل لح هناكو

 لحام ىلع ضي | ىتاطن دق ةداملان أ ىل- ءانشااى صن 2
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 5 ف "-- 6 ك تي 00 تسب

 ةيروصلاةلعلاو ةيداملا ةاعل !نوةلطبال منال راكن هيف لوقاو ةهواعلاروهالل ةرود ى»و ةصوصهلاةيهالأ ةدامةمواعلا

 نينعلائ ذه ةروصلاو ةداملا ىلع 1

 هلدجو نا عوضوملا ىنءملاىف لخادلاء زا ىلع ظفالاةلالد نا ىنءي ءزج

 ىا ( نعت ) ىرارطشالا ىنتضاا ىدصقلا ريغلا عضولا ةطساون ءزج

 لخادل اء زجلا ىلع ظفالاةلالدىه طقف امهدحا ىلع ناسنالا ةلالد نا ىنعي

 ةينعضت طقف امهدحا ىلع نامنالاةلالد جنيف ةينعضتهناش اذه ةلالدلكو

 ىدصقلا ريغلا عضولاطسوت ىنعملايف لخادلاءز1لا ىلع اظذالاةلالد اماو

 اما و ةبنعكلاما و ةيةباطم اما ةيعضولا ةيظفللاةلالدلا نا جنيف ةيمازتلا

9 

 محصيا ماسقالا ىف ريتعي نا مزلي مسقملا ف عضولا ربتعا اذاف ماسقا ةثلث

 ولو ىءازتللاو ىرارطضا عضو ةيمازنلالا ىف ردعملاو - ع

 ةلالدلا ف ىمازتلالا عضولا و ةنيعضتلا ةلالدلا ىف ىنمضلا عضولا ربتعب

 ميسقتلا ىف ناتاخاد امها عم ةيعضولا ةيظفالاةلالدلا نع اتج رك هيما
 ىهو مسقتل5 ريتعملا ةثاثلا ط و رششلا نه ىتاثلا ط رششن اءافتناب مسقتلا ضقتنيف

 هريغىلاو هسفن ىلا ”ىبثلا مسقتمزاي لب ماسقالا نيب نيابتلا و عنملاو رمصحلا

 ايحن رص اعضو ناك ءاوس عضولا قاطموه مسقملا ىف ريتعملا عضولا نا رهظف

 لاقف مسقتلاط ورش ىلا فش. لو ضعبلا هش ملو ايمازتلاوا اينعموا

 ةلالدك ىا ( هتاالدك ) ةلفغلا ىلع نكتال و ةريصبلا ىلع نكف لاقام

 لياقىلع ناسنالاةلالد نا ىنعب ( ةباتكلا ةوعنص للعلا لباق ىلع ) نا
 عوضوملا ىنعملا نع جراللا مزاللا ىلع ظفللاةلالد ىه ةباتكلا ةعنص وملعلا

 هادج ونا لكلاهعوضوملاوهىذلا ىنملا ىف ىا (هين) ءزجلا ىا (َلَخَد)

 أ (طقف قطانلاوا طقف ناو.ملا ىلع) ناسنالاةلالدىا (هتلالدك ) ةينعضت

 هفب رمال ترودو هدام ر ايتءايءئشلا في رعت نسما اضياو

 ةداماده ن ىعاب رامّعاب

 اذه ةرودكاذو كاذ

 رشا قةحلا لاقو

 رومالا ناب لولا 1

 نظنلا دان“ ةحولتلا
 ةضراعلا ةئيهلا ناو

 نال هيبشتل | ليبس ىلد

 ضارعالا نم رظنلا |
 ةداملاو هين اك ا ديت

 ْ مضاولا نم دصق ريغ نم ىرا رطضالا ظفللا عضو ةطساوت ىا (هطسوت 0 1

 : 5 | ( مازتلا ) هلعوضوملا ىنعمللا نع ىا ( هنع جرخ ) ىذلامزاللا ىا ()

 0 5 1 || هلعضولا طسوت ىندملاىلع ظفالاةلالد اما ةيعضولا ةيظفللاةلالدلا نا ىنعي
 2 ع كا ا ولا

 ةلعلاب ىلا سيا ناب[
 ةيروصلاو ةيدالا ١

 نم رخاوجلاب ستخعام !|: ندلاعلا و .ةننضت“ ةتاثلاو ةيقناطم كوالا ةلخازتلالا ىدصقلا د١
 وجلا ةروصلاو ةداحلا[ : 0 3

 ام«مءلام لب نيبره |
 | ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلاف ماسقا ةثلث اذك هناش ءىث

 نانوكياع!ةروضلاو ١

 ءازدا نم اضربغو

 امي دحوب ىَلاضاىغالا :

 لعفلاب اما ضارعالا |
 كلذو ) ةوكلاب وا
 ركغااىا ( بئرتلا |
 ( اكاد باوصب سيا) |
 قبلا يطب دسكا

 ملاعلا ملكتملا لاّدف

 ميكحلا لاقو ثداح

 ناثنالا ل م دةوح

 41 ضفان دد>اولا

 ركفش ىا ( نيتقوىف

 !ِ دقدعلو تقوف

 رخاتقوف ركفتي مث

 نع رخآ |يكح دفعا و

 تناوعوقواللاو عوقولانامز داعاوه ضقانتلاىريتعمللاو عازتنالاو عاقبالل امها اناتقولافلوالا مكتعا اق

 ةبساكلا راكفالاف هعوذو نابالا مالكل امتيالو تاقيدصتال ةبساكلا راكفالا ىف ءاطخلاعوقو ناس اذه نا رعت



 طة َّ

 0 0 رس 4 .٠
- 0 

 اهعوضوم تايئزج . ا -
 , 52 ٠

 ماكح الا كل فرحاو

 | ؟لإ |! 50 9
 ماكح كك واهم 2 9

 اهجا حس[ 2 ٍِخ 01 ق
 ْر و2 هوه ل

 3 أشق 0 : 1

. 03 
 0 رح ماكحا 4

 وح ةءقل 3 0

 لك
. 7 7 

 ناو محم لو 0 3
4 

 سس : وقاياضقلإ تلك

 . لا
 ادنعل ان ا

 ع
 0 1 وى ل 8

 ذصت د ع نا و6 ىاحنملا ا ا

 ب هبا 1 ا 1
 طا مذ 0

. 1 0 5 
 قرط ةفار ! دفم ل

 00 رطخ ا تاشنم ا 5 3 6

 : تاير ورذقا نع (

6 1 
 هنم اوما قاتلا قلاو

 اهناق ةفرعلأ هاب رش

 تاع نإ حاسم

 05 كاع 3 احال اور

 ّح دشاقلا وره اي) ف عم
 (ابف كاوا !ركفلاا نم

 ا ىأ
 تبث لذا ثح انهعو

 رز 0 0 ا اع

| 
- 

 راظن 1 هلو داوأاب

7 
 تا 10

٠. 

 ا نناو أ ّك

ٍ 1 
 يب

 . كا

 نم مهضعب ءرك ذام

 اقل نا رجلا
 ناإل ةر رصلاةهح ن < رم

 "01 نجا ترو عسي روي اها لدم لدعم ىجدج د همانجرا ةامروامو راجإ ا 0 عل ١ جب مو ىاكيجب ناد اب هوذاقل لإ هي دح روج هزي معها اج بصل اكتمكتي لاما 46 هب ؟؟نصجما »056/6 7انش  «ياسا يبول [ةدلج 9 هبل ان انتا هلا لج + << | ةكنب ع

 0 قمت 16 هك لك طنب ع دعاس ها راع يشجب 012904 0837ج نهج ان تطال 0+1 31 اذان /١ 03/1730 نهج ترا ال16 هلام ا أ ةافال كاك خذت شامان”

 3ك

1 
 رفح ات

1 5 

 0 0 م
04 
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 ئميذ انك[ طفاش ةاالد لكو ىرارل

 وع و دما ثلا ىهف دبا تكلا ةعنص مهلا لباق ىلع ناسنالا ةلالد عجايت ةيما رتل

 مزاللا نوكى ا( راخلا مالا نوك ةيمارتلالا ةلالدلا ىف ط ريشي و) بواطملا

 رنغلا مك ولا ةطشا اول

 - ا ا ل 1 كا
 رومتل نم)امف مز راب ثيح 'ىا(م ل ا

 مزلي اعلن (مهروصت) ةيهاملا و موزلملا ىلا هتانثلا و لقعل ةجوت نم يا (ىعملا

 ماولو عا (فالا نم هم 8 عنتمال الا مزاللاج 0 الأم الا روحت ىا

 مزاللا 0 ا راج ىدذلا موزالاةيضارللالا ةللدلا : طش : . 3 100 كال كل ك1 :

 ا 2 3 1 را لكى (ابةطرشالو) ةيما زم االاةلالدلا ف

 دوجو نم ىا(ىعشا ققح نء) اف (مزآ.ةلآ2) اسيتامح راخلا عالا وك

 (2ي4) جرانطلا عالادوج وءزايىا مزايلعاف (هققحت ج راخا ىتإ موزالا

 ىنخذ م وزال والا نام فك اكمال عانتم ا ىيدع موزالا نى حج 21ق ىا

 وه وىجراخ موزل ىف او رم 3 0 اكلات *ىثاان وك وهو

 'ىمتل ا ظفل ةلالدك ) هيف دققت جم زاخكلا ىف ىعملا ققححم نه مزايةلاك *ىتلا نوك

 اوطرشاَز 1 ازيلال ١١ اءا )0 1 3 هم زالملا مد درع عم رسصبلاىلع
( 

 "ىهذلا موزللا :ا وظ رشد 1 نييلوصالاو ىذد 21 اموزالا هي 0

 اينهذ 00 وس 0 0 ىفكي اولاق لب ةيءازتلالا
0 5 

 رع 5 قالا ادعو

 !! ةلالدلا ىف

 ف
 ايدراغوا

 0 000 0 د كعنلل ا -ةيقاملأ نع 0 عانتمال .4 ١ 0 / /3 ممم

 نوربتعي امنا .نونازءا!و يثبحلل دا ودلاك ةيهاملا نع هكاكتفتا لاكمال

 ةلالدلا ىف درطملا هذلا موز |وظ نبأ 6 يدع نوثح و ةدرطملا

 نعذلا ف ٠4ه زاأي 1 ل ل هاد !نهنان. ا م توق 0 ةيمأ ا

 ا ةيرثك الاةدعاقلاىهو ةدرطملا ةدعاقلاريغ نورتعي نويلوصالاو

 : نولوش مهنا ىنا زيملا لثم هياكل ةدعاقلائ هو ةدرطملاةدعاقلا لو رشعب

 ةيقنلا هلئسلل البلد ةيرثك الاةدعاقلان ولع ف و لككلا كح 2

 ةيهقفل | ةلكسم ملا اليلد ةدرطملاو ةياكل
- 

. 0 3 8 
 !ةدعاقلا اواعجأك ةدرطم ريغ اهلا

 تناك ةروصل | ةنع# تناكواق اج ا 9 350 مهل دائ 5 عيدي لو ا ىدانملا

 م ىتب دمعت !!ف طانلاعوقو ىفانس ة د 0 درو

 بي ١! اذكعو ةع#اضب !ىئاوثلا ىدابملا

 0 كابا ئدءاهك ارداو اب

 2 نتاوق هلا َ-َذ ٍِ ىئ؟ !(نوناهى1) 2 للاب 1

 : ىلا ةيرقلاة وذا ليش | ا رامعأب

 ةتاطلا

 قانال

 ايان الاو كجم نحس” 67

 ١ ةقشوتدرلا هوا ا لاا احلال 1 كابا ةينجبا 77/47/46 !اطن كا دج: وبوس مبسم هديور» ا هداف 018787

 : رسام اقع نهد لجنس دعك سس

 وي مستو باد ا نا اسس حس ابو 7 ول ل دع وشعب هويدا. دن طي تم مح نه اان منعا ع ديفا د عيدسااحا+ نطل سكنا

 ١ اهلل زاتك 1 اماه اه ١ هتف لان :78. 4796 1طافتسكء ل 473 سرد عالاقل / لا 410241 خلللإلقال 7011 ذ 047171 4؟جتختا ان + جذل اوس ةاولاج ا 038: اما ١1 6 03 0“ انقل 458477410300 ل66“ دا 10/772 ادد 1167 سانت لقا طلق 1 7

 8 1 : اا وح ويعين

 الا لاطفال 1 ع نخنوا ل هي> نا 7مل 13077077 ٠١١ اا دعبلالا”لاذلا 618071 7 دن"

 اساسا سة تس تس. تار يجي ا و ا ف مس و سس سس سس هسا سس نس سس 7



 لانا ىهتشت نا متلي الف بواطأل ايتاسانم مدع راشءا هعوقو ١"

 بكا نكء الو ادح ريم ةيرظنلالاطلالاش ا

1 2 2 
 ُإ : 00
0 

1 

1 

 ا 124

 خوك

 ةفاظخوم يطلب سنو

 ةدهتنل !ناي ةهفدؤ ل ا : لاقو رداع رك

 لملتلا ىلا ةدانلقوعل دب
0 

 د بحسم ج وح مدعم :ىووسخستا تعج

 5 اذلف

 اهنا اه مه وذ عو 1 هذلاءوز 1 ىنكياك ةيهازتلالاق ىنكي 2

 ناك اننهد امام ه4غز الايام 0 اذا اةاالد

 أولاقو ةيدازع بابا! هلال لا ىف الع د عدن ىع ا

 مالكلا 0 ارح راخ وأ

 ندعو“ ىل |١ ققحل 0 الآ ن 3 ريععت 5 طرمدلاو 01 يا 5 | ضعب لوخ نه

 سد هل ىدحاب هلا ولا 1 دلاموز 1 وه ةيمأ ماعلا 0 00 نيب ازمملا ءاذع

 5 ا 2 و امك“ ده 2 0 حس ا قىقءافاك

6 

 00 1 ها

 قرارا دلا ردت مام 0 |[ "ناو 00 7 عالا كلاب 3 ا اموز ذا
 5 ا

 2 للا.ثح عبو 3 0 هل وف ةيمأ ل ىف 0 الا ىعملاب 2 'ءعبلا ا

 نو 0 و لودحلا ل ود لامس 00 ا سا دالو هل وف 2و 3

 0 ىلا ' 5 : 1 7
 قوددلم لوما 4 ودعملا و لوبا 00 ازح اللا تدعم

5 2 

 عوضوملاةلودعم ا 4 1 اع ا داجلا ا 0 ةمدا| د بلسلا قرح

 ةلودعملاو داج ئخاللاا , 0 : هر

 8 ع
 ١ 9 ١ ا : اس 2

 اع 7 ومدكخأو 8 وج وخأ 0 ٍُ 0 بملأ 0 قف 0 0 0 ف راطلا

 كفرا - 1 َّ ا 4 م 0
 مكاق 5 انلوقك ةاندث ةيحوم امأ ةلاصخاو ملاع ل ئاللا انو

 هيعاش| داعنملا 3 5 عل ىهو 1 5 ب سأ و 1 55 0 3 ١

2 !!> ١! 1 0 0 7 35 
 3 2 ١ كبل اهلا ارح لفأ لو“ دآم قاضالا دلل" زرار ع 2 ل

 35 ١
 ارا ألوو ىل 1 رس !| لوقءلاو 9 هل ءزحالام قل ط

 مزاتسم ن ص 1[ نا م 0 عجل ةعنأ 1 6 ( مواس لا ةشاطملاو )

 ناتطرسإ ص و تادرحلو تتالهقلل 5 ىعو ( طئاسلا ىف 3 م5 ةيااعملا

 00 5 تاود ا ل ا 1 ةهاطملاو هلاوق هل ءزحجالام ىب

 ا لع علا ءافتناب 0 امذالا ةاذال دلا ماسقت ىلع در اولا ضقنلا

 قيفح مم دسل مسقتلا | اده نا لئادلا عزو ماقال نب نيابمأ اوه ىذلا

 اذه نا عم 5 | اعد 0 موي هني اتم ماسقأ مي جلا

 تع || رس كَ رهاتف لف عوهفملاب سعت كن 1 2م ماسقأ 2 6 رابتعأ مسقتل

 ققصلاو موهفملا بس ماسقالا نيب 3 نإابتلا وه قيقحلا مسقتلا
 نود أعقف موهفملا باستا نابتلاو وه  ىراشعتلا ميسقتلا طرشو م

 0 ا 9 .!نموهفلابسحم ةن 00 انهه ا ا قدح ![

03 

 كا لتلو تاويح دب رز

 8 0“ - ا
“ +« 8 

 7 .٠

 عال وح لال الل 10 هالحلم اج يفاقل ضال نامت ل 07" وي جدن حمو عدس 71" تمحو اه اجو ةلتلا 714124173 7 دهتت1نلا 3 5” ٠

 0 م

 7 اتي لبا قلل نا 16 ؟ انتل 01 ها 101 ن7 117717273118017 /1814101 77 713ر4 تشات لان هددت” 065317370" ةاتال د طل ان ١ طل 7/70007030 0676101 تقلل لقانا تلا. هد ةتلاقللا 701 17 [1/81751:كانل 117243521717 لذ نإ خب مان 0777ج: جالا ج02 < اه حرا ١

 1 تافابوما كن 9 نوفق رثعت مهناىرتالا ط'اعم احسان 5 راعي ىلإ (عو اص راتحاب ةيقب دصتن !ىدايملا نع

 1 ل
 وخد 0 دب ف

 و رس ى رانا تولطم

 هد ايم نإ تاو

2 0 
 يل ا 0 و

 أ 0 1 8
 و2 3 مام

 كيك ناد ! - -

 تاير صا ١ 10- نَم

 لبا عار ىذا
 قدط نم تانح دي

 َى رطل ا كلَدل ديال و ةئيءم

 ةيموص# ل اش رم

 هسا الارز سد رو م

 . يوفر رع
 تاع تسع 6 كل اعأ

 ليس الاف رم ترذمت و

 ا راكفالالاوحا

 نوناق ىف 1 هج الاتسؤ

 اولا و رمل ماعم

 آر 5 ٠

 عا ا الا هثرطو

 نوعا لاك اي اتفاو

 ءاطحوو اذا ف دود ١

 لو

 طااٍبصي مل قرالا

 عقو اذا هيلع لبقو
 دو ىدانلاق ءاطمخ

 ئد ا11ى 55

 عقل لاا تا

 سرفديزو< روصلا

 ناو ح سرف لكو
 ىثاوح قررك دذماذهو 0

 ثدعمأل قامناان اى 3
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 تتاكءاوس بولطلل ةبسانم نوكبال نا ةيقيدصتا !ىدابملا ف ءاطخلاب دارا لاق نأ دعس الف ةبذاكن وكيدق اهنأب
 تالوعلاكارداىلءىتاطب قطئلانال 4< ””*» ر) هب ىمس اماو (قطئااوهنوناقلاكلذو ) ةيذاكوا ةقداص
 || نفلا اذهو ملكتلاو
 لوالاىف ةياصا ىطس
 ىتاشت اىلع ارادتقاو

 هوع*رو)!مهلحم هناكف
 نا بسانملا ( هلا هناب
 ةطساولا ىهوةلابلاّقب

 هلعفَتم و لءافلا نيب

 هيلا هرثا لوصو ىف
 عض وتلا ريخالاديقلاو

 ل را
 هلعفنم اناوقب ةجراخف

 نيب ةطساو تسيل اهناف

 كلذ لعفنمو لعافلا

 اهنا نم ليقام و لعاخلا

 ريخالا ديقلاب ةجراخ

 لعاف رسف هنا ىلع نيف

 ىف لخد هلام ؟ءىثلا
 ريث ألقي رطب هدوجو
 ارثؤمنوكينا نم معا

 ا رووا
 قطنملا ناك اءاو هدف
 نب ةطاو اهن ال هلا

 ىداسمملاو نهذلا

 ةيويدصتلاوةيروصتاا

 وهو هرئا لوصوىف
 اهتلا دفلا تملا
 ةبوسنم ىا (ةينوتاق)

 نا رابتءابنوناقل اىلا
 ممعت) نين اوقاهلاسم

 لعفاادئسا (اهتاعارم

 |[ ا ل

 جايتحال !ةدشب راعشالل

 ءاطخلا ندنهذلا) هبلا
 امن" ليف( نكشلا3

 ىح رصلا عضولا ةطساو هلعض وام ماع ىلع طظفالا ةاالد ةقاطملا نا

 لا عضولا هطساو هل عضوام ءرج ىلع ظفالا ها ةيعكتلاو

 ىرارطضالا عضولاب نهذلا ىف هم ز البام 0 طظقللا ةلالد ةيمازنلالاو

 قولا نود لبا بسحن ةنايتم ثلثلا تاشنرعتل هذه نا كشال و ىازتلالا

 ىرابتعا مسقتوهف ةثلثلا ماسقالا ىلا ةيعضولا ةيظفللاةلالدلا يسقتن ا لعف

 ققحلا بس رخآآلا نم اقلطم ما ةثلثلا ماسقالا ن١ دحاو لكزال
 ميسقتلا اذه نا لئاسلا عز لاؤسلا ًأشنف لجلابسح ةنءابتمتناكناو

 لاؤسلا ةصالخو اي رابتءا هوك ىلع مسقتلاءانن باوجلا ًاثنهو قيقح
 ىرك و ههدروهو عنملاوهباوجلا ةصالخت مسقتلا وههدروه و ضقنلا ىه

 ماسقالا لخادتأ مزة سم مسقتلا اذه لاجل راوصلو ضقنلا ليلد

 لطاب لخ ادتلل م زاتسم سقت لكو رخ آلا نم ,عاماسقالا نمدحاو لكن وكل
 مزاتسم سقت لكنا ينال اذكه باوحلاريوصت و لطاب مسقتلا اذه ججذيف

 نيب نءابتلا هيف ىنكي ىرابتعا مسقتلا اذهنا فيكلطاب ماسقالا لخادتل

 ةيعضولا ةرظفللا ةلالدلا مسقت ىلع ضقنلادرب الف موهفملابسح ماسقألا

 مزاتسا مدعل لخدال و لاقف لاحلا ةَقيقح ىلع علطيل ضعبلاو ماسقا ةثاث ىلا

 ةثاثلا تافيرعتلا د نم وه لب ةدافتسالا وةدافالا ىف مازتلالا و نعضتلل ةقئاطملا

 نيلفاغلا نم نكتال و لمأتلا قح لم أت ثلثل|تالالدلا فاشكت ا د زا بجوم

 ىنهذلاديعاا ىلع وا روهشملا ريغلا سنحلا ىلع لو ةّهاطملاهلوقىف ماللاو

 سيل انلوق نءةذوخأهو ةطوسبم ةلم# ةبلاس لا ةّساطملاو هلوق ذئنيغ
 عفر ليبق نه ةلصتم ةيطرش وهو ,نعمللا قةحن ةقاطملا تققح ىّتم

 قيرطب ىلكلاباجيالا عذر ىلع لدن ىتم سيا ةظفل نال ىلكلا باحيالا

 ةيضقلاهذه نا وهف مازتلالا قيرطب ىتزحلا بلسلا ىلعو ةقاطملا

 نم معا ةقاطملا نا معو ىلحلا باجي الا عفر ليبق نم ةاصتم ةيطرش

 ققحملاب سحب قلطملا صوصخلاو مومءلاو ققحملابسح اقلطم ىنعضتلا

 عفر عالا فرط ندو ةيلك ةيحوم | ا صخالا فرط نم قدصا نا

 ضعبلاب باجي الاو ضعبلا نع بلس و ضعبلاب باج اوهو ىلكلا با آلآ ..
 في رعثلا اذه ناك

 د15 د و ات صال د مت هج 02
 ةياغلارابثءاي فيرعت هنالو مولعا نم هريغىلا سايقلاب قطنلل ةيلالاو هسفنوؤ هلنوكي ءىثلاىتاذ ناف هلضراع

 ؟ ةصوصخملاتامولعملا ىلع ةراتقلطت امحريغو قطنملاووعأاك ةنودملا مولعلاءامس|لاّقيدق و هنع ةجراخ ءىشلاةياغو

 رديس هم تامولعملا كلت ىا وعلا يمت نالف الثم لاقيف ”

 باحيالا عفر نا ذئنيف ةيزج ةبلاس ضعبلا نع بلسلاو ةيئزج ةبجوم



ٍ 
 لئاسلاك لت طخوا دو هنال هللاسع تاقيدصتا !ىناثل !ىلعو هلام لوالا ىلع م لك ةميَمَف 5 علا ىلع ىرخاو ا

 ما مسا عطوو الاجااهبتاديدصتلاوا

 | يل |معتس| ىف 3 اة 0 تاب اطخلاىف ةامعتسسم لب تاينا 0 امعتسم ا

 اتيل واءامأ امم 5 نيت زج لآ أهش رفت ىلا تايناهرللا ىف |

 0 اق ناتيصق وأن :رتا وتم و ناتيمسدح وأ نان رك وانا 1 ا

 ةعقاولا ةبسنلا رب وصتق تاقيدصتلا ةيشاح ىف ىلاعت هللا هجر ماصعلا لاقاك ||

 اطملا تققح نعكتل | ققح | 'الك انلوق قدص ىّتم اذكه امنت

 0 قالا تففحت

 نم نوبل و هع

 دق ىعا ن ققح ةقباطملاقةحن اذا نوكي .ىصتل | تف

 اقلطم معا ةّعاطملا نا مزايف ن ضنا | ققحم ةقباطملا ققحتاذا نوكيال دقو نع ذتلا

 بس قلطم صوصخ و موعام#ةبف هلثم ىلاتلا و قح مدقملا نكل نعضتلا نم
 0 تف ىعاك م وهفملا بس< ىلكن انام 0

 ىنعي ( نقيتم ريغف ) ةيمازتلالا ةلالدلاىا ( ما زتلالا ) ةهاطملا ىا

 قدص ىلا اوبهذ نفلاءالعنا للعا عونم لب مله ريغ مازاتسالا اذه

 باعئالاعفر قدص ىلاو ةيمارتلالا فرط نء» ةيلكلاةبجوملا ةلصتملا

 قفحت مازتلالا ققحي الك انلوق قدص ىتءاولاقف ةقباطملا فرط نم ىلكلا
 موع امهندب ن وكي نا مزليف مازتلالا ققحت ةشباطملاتققحت الكس يل و ةقباطملا
 بهذو هلثم ىلاتلاو قح مدقملا نك] :ققحلا بسح قلطم صوصخ و

 مارتلالا ىف رط نم نيتيلكل !نيتبج وملا نيتلصتملا قدص ىلا نيدلا رف مامالا

 ةهاطملاققحت مازتلالا ققكالك انلوق قدص ىبم مامالالاقف اعم ةقباطملاو |

 بسحي ةاواسم ا. نوكي نا مزايف مازتلالاققحت ةشلاطملا ققحت الكو
 قف الك ةلوع دم رالعت مامالا تدل و دلثم ىلاك او مد ققضلا
 ةيهام لكر وصت ناك امل هنال لاقذ ىلاتلا قار كك مازتلالا ققحن ةقاطملا

 3 ةقباطملا ققحي اماكف اهريغ ةيهاملا كلت نوك مدع روصت مزلتسي

 اهريغ د ّ 0 0 0 زان قالا د وصقن ل 1 زتلالا
 نه جنيف

 هم زال منع لاب 0 اما هوه 1 2 : أرتلالا

 عاجرا قيرطب مازتلالاقفحت ةقباطملا ققحت اك ةياتسألا ةمدقملا 3 ل
 قم ةنشاسطلا دش د لالا لوق ةمزالم لاقف اهليلد ىلا عتلا

 رثك ىلع لوقاأموهفمو اهنايهامل ةيععا دودح ىهو هد الأ ا : 2 وصوم هناوذاو

 1 ريغ ةينظ ةيضق 4 د 17 يلا اسىلاو 7 رح لا قرش هن ىلكلا

0 

2 

 عوضوملا هثلث مواعلاءا زج نم م هما روش امو اهتازاب يملا

 لن احس ىو "ىضفابلا و

 اودارامهلءأو حماستف

 ةدش ىلع هيزتلا

 نلوالا ىلا .جايتحالا
 2 سولف

00 - 9 

 مع ةويهح
2 -- 

 د ا ل

 للام ا كب نوصنإلا
 اهب تاقيدصتل اروصنوا

 < فلن ووصتل ىممالذدا
 هروصنالا ماتلاهدح

 ءاوس هنازحا عديم

 الوا ةلوغ تنك

 و عم
 ار وصلا ةقرسمملا
 ىش لكي هقلعت زوج

 كلت روصت ناك الو

 نودع )ا كباس

 انما اهب تاّعيدصتلا

 روصت نكي ارذعتم

 عو سل !ةم دقم هدد رخل

 ثحب اذنههلوتاو هيف

 هاا ةقيقح نا منال انال

 هنازاب معلا مسا عضوام
 ءاعم انا مالو سولو

 لئاسلا ةءوضوم مولعلا
 ةظودللا تاتيدصتلاوا
 نا زوال مل الاجا

 سال اهعضو نوكي
 ىلع قداص ىلاج ا

 تافيدصتلاو |لئاسأا

 كلذ ِهْيَميَمَح نوكف

 مك لب ىلاعبالا ىمالا
 نول ودب مهم نَمَهْلا نا
 عد دلل طاقأللا "نا

 ىاك 0 نيك نإ

 ا هل 10 هل ىمحا دحوهوروك ذا فن رمثلاع ازا عوض وم قاحالاظفل لاش نا نكي هذع ىمفتلا



 2 57-1 087 ت1 0004 3 - 3 مي 2 0 ب 3 3 01 "مم
 في رشلا ىذا لوق نم 20 مالخل هيد <.اعو كانه رك دام لكك هنع نانتعأل ركفاأو ء

 م
 7 222222227222275 يي 77 تبلت 22 ممم م ا ب 222222222252225252559-

 4 ا

 م
' 9 5 5 0 3-00 3 3 2 0 
 0 املا اموهنمو اب تافدصخا 5 6 ٍِ وأ ليا م هممت مال نإ 0- دا ا 0

| 4 

 ويقل تاس هدد و
 هيغام لكروت مازاتسا 0 ىنبقيل لعاب ةنقيعد ريغ ةع و مار الا

 5 0 8 ومص وه 1 ليلد هيلع بلطي هىرظت اه ريغ ةيهانأ كلت 0

 لحوم مازاتسالا ب ليقو هريع 2 لا مدرع نم :٠ جدلا أ وهد

 مر
0 5 1 6 

 5 ١ لحل م يب ءاهبدج ا حلا "تدخل اصمت ا متن جان“
 3 يح نومها را تيفيز

 ل1 ند كالذ 8 ملاملا معز دنع عذملا ىو ةبأم ىياحسلاو 3 ءادلا ن

 د كا دهات كك ناكلا ئعذلا مزاللادوحو نا 1

2 
 000 ا ا 0 5 5 تندنم . 1 رج نو 2

 5 وق 2 0 0 كك وه ْ 01 3 عل كهيغ 1 معلا مم زاوألأ 0 ول 1 4 َِ 1 :

66 + | 5 3 
 000 راع ررمل نم مني هرهام لكل :رهذلا مراللا دو>- ؤ:نال) ا

 20 29 ل مزأد - ا 6 ى 1 9 2 1 مكر 0 ميما 30-7

 عمملا رت وصل نع كنإإ مم ردملا ديس هلق ك3 9 -هكياق ل كنأز هنا ا د م 0 - 1 : ا :1| هل 0 ٌْ 1 نارا و ةمددللا كوع

 9 0 ا 0 0 ١
 مك 3520 اخ تكل هلل ةيلط ىنملا لاف مو هلا تسد 551 ل 1 0 5 - 5 1 00310 نإ اذه نسناودعمى هوت
 5 ام 6-8 24 0 ةمأ ا اللا 5 1
 3 2 مق هلع ك1

 ذل 5 يك ةأم 50

 عامنا مب ايالا كلد نضع
 00 انفالاف نوكأ وه دوس ولا و هف ةدانأل كاز لاوقلا 1 2

 ا الل | ٌ 2 ياخ يرد ف 0 دودح ولا نا هل زعملا كمعو ا ؟يهد لوا اداو
9 21 

 ات 4 ءو ل ل 55 8 ع تلا 0 عع ف 0 و يو - 5 - ا 4س رت عذلاو ةهانملا عك يتقا عتعات مواللا و | مب اعز هريس ةتيحام

 1 : 50 : : ُِ : 1 هج و ىلع هذدصافم هيه

 ءىثلاهءاموا هنكلاب ىدلاد اك ةيهاملاو تاقبدصتلا ٍْ تأ رودصخا 0 ا كر
 0 و ل ووو دادع ام نعد رك

 0 هروسصإ هاوقو 2 لع هازل هلى تام ربع ىلع ع 0 ةهوض مزاي 4 ١ و وذ وه ليو ايلا |: مه ىلا ةحاحال
 ب

 ةيهاملك روصت نا نم ) ”ىث ىا ( ليق ) 'ىش ىا (امو) 0 0

1 

 كو نام جيتي وتكا ةقك# 3: ل انا 4 !هماحل كادت ميقا ١ جتاماةتوالا 1 + لبيت ١1
 8 4 6 8 2 ب 3

 1 0 رك 110 لوجود 10073707 !؟اناقلا اذ فاد لق دلال انتق1 (3117 نبت قنا هه نانض7ا7ةفطنتل7 هما اطل اا> 1: ادا تنل نط 107715" طنا تلا 717/1777  ةلاطل نتا 7**

 1 أ تيما 0 هر او ظ ةيهاملاكلت نا روسصت ىأ 37 زر وجر) دمحم لك روصت ياا( عراشلا ا( ضن أ

 | 4و3 رضا 0 ربع ريع 3 ا تافاذ ىك ) «: بهاد معمل /ٌ آ لدح هنأكو .ةههغأ | 02 داهانملا كلت ا اه 1 ا 5ك 0 ام

 000 ال دا لال ملا لجاخ و ادهم هلال ليقام هلوقل ريخ ( عوامل ) ظ لا او دعا 1 . 05 وب - 5 5 / .٠ ا 5 7 ,
 | "سات 0 / درإ

 ريغ عون وهف اهريغ 4 مجأ 5 1 0 ' مدع 2 محل 1 20 ا 20 7 2 3

 - 3 5 2 اديك 5 >2 . - ا سَ ١ ود 0 كا / ا 5-5 | |! ا ْ 0 |! 0

 : قر د و | ىلةع زاحت 2 قئأسأ !منملا ناب 0 مااخلا له و 0 ا م<ر مسالا باح لو

 | ا 2 ا 0
 : ظ ةيعام اهب نأ دارا نمو تقلع ةع 0 الكا[ ائنأد كك عا اح را | املو ةققحا تتح

 ٍ ع ١ : . 0 0 ا
 1 | 0 , كحد لك وس وأ 0 301 مدا ريأق قدحا 23 اًمءلأ كاك عنخ ا ضرادب نا ١ تناك

 . -. ف 7 : 5
 لك 0و ا لاعرا 2 0 ' 1 0 3 0 0 1 اخ ىلع لدم ىا

 1 و 3 6 سد لاقت نا داعد' ام

 : | ىزعملاب نييلاءو ةالاب ايما داهم هيه املا تالت نوأ مدع روسعلا كيم الآ اهدي ىلا

 ا ا 1 7 32 دبا و هلا - ع ل
 1 موزاناىنك# مأم 201 كلم م عوف دمع أ كما ا عنم نأ عم 2 - وهف 6 0 1 | 7 ّْ

 ا مورا انو كك 8 ديلا 0 دن ق عادلا 1-7 ئينا ءةدلا 0 0 , | | دا ا : اا ؟ ل ا

 726 4 > ا هسا ع ل ا ا كن ا ق1 ا ل م اة ف 3 تاسح اى
 2 هرج جن . محب يجب بق روسو عع ع و9 0 .

 ىلا جاتعف رب دقتل كلذ لع ةيرظن ةيذتملا كنت و قطنملا لاسم نم هنكنم اع اهده "نتن سك فقوتراذإ تايرظننا
 ة

 1 8 - ب 5 ألا 1 و 3 5 عب 2 ِ 2 07 7 8 3 2

 رودلا لف با.ةك الا نيناوذ خو قاعالان ال ىرظ: ديا نوكاقلا.الذو اسك قير ةف رغم دش نواق
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 3 نيب 0 لب اال اتئالو ظ

 تققح 0 5 لوق ةمزالم تين مث روهجلا دنع ةيمازتلالا 1
 هانيب | ا هانر رق ع روهجاع ا عق دناف مازتلالا 6 ةعا اطملا '

 ناو نفعا تس ' مازتلالاو قياما ني ةاواسملا لإ هّدتإنا :

 قافئالاب لجلا بس و 5 بع ىلع تيل امه ناك 1 ١

 تسحب اهني قلطملا صوصآلاو مومتلاىلا اوبهذ روهجلا ناو '

 ىهذلا موزالانا نيبهذملانيب فالتخالا ًاشنمو فالخلا ةرثف ققحلا
 ةلالدلاىف نكي مالا قعملاب وا صخالا ىنعملاب نك ءاؤدس اًقلطم

 صخالا ىنعملاب نييلا موزالا 2 روهجادنعو مامال ادنع ةيمازتلالا

 ضعب لوك ن و م ابق , الا ىتعملاب نئيبلا هيف مك مدعل اهف

 ردان صخالا قنعملاب نيبلا موزالا نال مامالا بهذ ريتعملا لاذ ا اسالا

 موزللا طرش واف ءايكذالا ناطاس ىلا ةبسنلاب هنوكل عوقولا ليقو

 ةلالدلا نوكح مزل روه#لا لاق أم ةيءارثلاف صخالا ىنعملاب نيبلا

 نا رهظف عقاولا فالخ اهثردن نكل تفىع امل عيولاةردان ةيمازتلالا

 طفلي مامال بهذ ةيح وج م كَ ملا راشإ دقو رباع مامالا بهذم

 موزالاةردنىلا راشا اضياو لا روصت نا ليقامو هلوقىف الوهحم ليق

 نيبلالاقب دقو هلوق نم ىناثلا لصفلا ىف ءىج# اعف صخالا ىنعملاب نيبلا

 لم املا 1 ا و هروصت هم وزام روصت ند مزاي دلل مزالل اىلع

 ند مزاي ةيهام لكد ىهذلامزاللادوجو نوك نم مو ىأ (اذهن اذه ..ماو)

 نول مازلتسا مدع ( ع 2 0 ( 0 ريغ هروصل اه روم

 ىلع ماريتا

 نبل .اًنل وق تس 21 هنأل قدخلا

 0 5 ام امهنني نا تبثف 0 ا كَ

 ل هروصت اهروصت وم 20 1 لكل ىهذلا مزال دوج

 كيك را ةيهاملا دوحو زاو ٍُخ ما زعل الان ودب ل قف زاوج وه

 نسل عا ا ١

 محي د كئليحو مزاللا نع نهذلا لوهذ واو 1 ىهذلا مزاللا لود |

 مة 1 5 اعوضوم ) ةيضقلا عوضوم ناونعُأ

 ار ئيربمثلالوا 2 رهرع ا[ هقكأ نلا) .ىه .ةيئاذااو هنه جراخلا'ىثلا ىلع

 دافتس ىر 0 00 فللطاسل 4 هضعل

 ير ى دكا
 ىهب ديلا نش خعمأ | 5

 قَح !ىه دب قب زطا

 سنلاوا رودل !مزايال

 نود ىلع
 هدافئسال اه ذه ى مديلا

 ل ةءانلاو

 رردل دقو هربرذلو

 ىظنم ا ناب ةيصرانملا

 سنااوا رودلا مزاي

 ايدب سيل قطنملانابو
 ءهتناو انيك نينا

 ىقن ىلع نالديال امل |

 لوالالب هيلا ةجاحلا

 لا ةجاحلا ىث ىله لدن

 قأ ىلع ىناثلأو هلعت

 مالكل | اذه ليق و هسفن
 كر ىلعلا للا كاسل
 هلي ودت نع ىغكسلا م

 هلع عذطعب م الو

 6 دوو 4 ودبو

 ف هيلا الا

 تسانلا وه ادعو نود

 مركيلس ند ١ ةنءاسبلا

 اذهى ةصرانااداربا

 ىناثلا عل ا) عوضوأا

 قل (قطنملا عوض وم ىف

 عوض وم ناب قيدصتلا

 وه ”ىش ىا ىطنملا

 هحو نع لالا

 حراثلا لوقا ميدقل

 ضرعلابف. ةحلا نع
 قيدصتل |اذهن اك الو

 روسصت ىلع افوق وم

 هنال عوضوملا موهذم إ

 لومحل اوه ضرءلااوضراعلاو 5 داأا (هضراوعن ءهيف ثلع# م

 تال ليوالالا يعتلاروت قربا سال



 ا 1 توبشلاف ةطساو عوضوا نيبو اهنيب نوكيالة يل والا ضراوعلاب ةامسلا ضراوعلاهذهووه وهام هْلوَدَأ ريسفت ( هتاذل

 1 ناهر 3 5 اعرف هلاهت وش لعلااماو ىمالا سون بسحب

 ا
 وه ال "ىلا قدالا |

 ى ةطساول اءافّدنا وه

 ةطساوا!نودضورعلا

 ,عاىه ىلا توبثلا ف
 تب اع هورسف اذلو

 رعاذلل تسال وعل

 هانعمو هلت دقو الا

 ءىشلا كلذل ضراع هنا
 اضراع سلو ةّميقح

 ضيعول ل: كلذكهريغل
 طس وب كل ذ ناك هريغل

 ىلعال * ىشال هصو نع

 لب نيضوىع كانعنا
 نأ ضويىع كانه

 الوا ءىثلا ىلابوسنم
 رمل 'ىلاو تاذلابو

 ىثماك ضرعلابو ايناث
 هنافناسنالا و ناويحلل

 اضو ع مهل ضراع

 ناويمنل هناالا ادحاو
 نايتس و" تنل

 دهشي ضياو هطسوتب
 ناب او رص مهن !كلدب

 ضاىعالا نم مسسلا

 ا

 مازاتساءدع اماو مازتلالا و نعضتلا نيب هجو نم مومعل ىلع لالدتسالا
 ىلع ةطقناا ىف نعضتلان ودب مازتلالا ققححل نقيتم وهف نعضتلا مازتلالا

 طخلا بانل هعضو نود هيلع قدصامل عوضوم ةطقنلا ظفل نا ضرفننا

 ىا عضو وذ اهلمزاياك ةطقنلا هيلع قدصامل انهذ مزاي ماسقنالا مدعْناف

 عاّتجا ةدام وه ناسنالالثم ذئنيخ ةيحلاةراشالابحاص ةطقنلانوك

 ىلعو انعضت طقف قطانلا ىلع وا طقف نا ويحل ىلع هتلالدل نعضتتلا و مازتلالا
 مازتلالاقاّريفا ةداموه ةطقنلالثمو امازتلا ةباتكلاةعنصو معلا لباق

 روك ذملا_ضرفلا ىلع ءانب ةطقنلا هيلع قدصام ىلع لدن اهناف نعدتلا نم

 اماو ءزطادوجو مدعل نئضتل | نودي امازنلا ماسقنالا مدع ىلع و ةقباطم

 نود ةبك رمل ةيه املا ناف اهدا رقي لف مازتل الا نم نعصتل | قاَرفا ةدام

 نهذلا لوهذ زاول لقعلا زاوج ىف هلك لح عز و ريغ ىنهذلامزاللا

 قلطم موجب نعضتلا و مازتلالا نيب نوكي نار هظف *ىث لكل ىنهذ مزال نع
 ةرابعب ىنازاتفتلا حرش ليم و هجو نم موع امه نوكي نا ىنخو
 ( امهاما و ) نيلفاغلا نه نكتال و لمأتلا قح لمأتف انلقامىلا انهه آملا
 مازتلاو نعضتلاىا (نادجقتالف) مازتلالا و نعضتلا نم دحاو لكى ا
 ةقباطملا و ناعبانامهال(ةقباطملا عم) نادجوبالا ىا (الا)ءايشالا نم ”ئيث عم
 (هنا ثيح نم ه عباتلادوجو ةلاكسال ) عوبتملا عم دج ونام | عب ءاثلاو عوبتم

 0 نم دحاو لك مالكلا لصاح ( عوبتملا نود ع 11 ( عباتلا ىا

 ةقباطملاو ناعبات امهم دحاو لك نال ةقباطملاعم نادجوب مازتلالاو

 لك نا*ىلا رغد هتفج *سايق نم جنيف عوبتملا عم دجوب عبات لكو عوبتم

 ريتمملان ا ىلا نةّمحلا ضءب بهذو

 لش يدل
 ةلكنعرظنلا عطق عمهآامهاما و هلآ رهظف ةقباطملا عم نادجوب امهم دحا و 3

 مازتلالا و نعكتلا نم دحا و لكىلا امهريعض عوجر رابتعابةيلك ةبجومامأ (] هعاطقناو هيئاسهتنا
 نيع انهه ةيثيحلاديق نوكل قالطالل ثيح ةلكو عوبتملا ىلع ةلخاد عم ةلكو : 0-0
 عتلا و راثالة رار هلا لثم مالا عياشلا نع زارتحا ثيح دييقتلاو ثيحلا 011
 ناب ءاامهامإيو هلوق ذئنيخ ىربكلا ليلد 1 عباتلادوجو هلا اسال هلوقو |[ تاذلابو الزاب

 قف الك انلوق قدص ام ب يرهتوإلالق رع نم  ةلصتملا ةيلكلا ةبجولل || ضارعالاذح 0 ص
 عضتلاققح ةقماطملا ققحم الك سيل و :ةقباطملا ققحت مازتلالا اهلاحم ىلع تضاف دق
 | نهضنلاققحت ةقياطملا قصت الك سيلو ةقياطملا ققحت مازتلالاو نعتلا | ضايفلا ءءادتبملا نم
 "الق ضورءملاو ةطساولاو» توبلاف ةط_ساولاب مدام ن ا ىلع ضبا ناتشرق ناتاه لوقاو
 معالا هنزجىا لوقتوا هيواب جراخلاوا ,عالاوا ىواسملاهن زل ىا (هيواسب ال وا هنرلوا) لاكشا
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 ةشاطملان ا رهظن هلثم ىلاتلا وقح مدقملا نكل اقلطم موع امهنيبف ءازتلالاو ١
 بس امه ةنبابم تن اكناو ققحل !بسح مارتلالاو نعضتلا نم اقلط ,عا 1 :

 نادجوبالف امثاماو هلوق نا ملعاف كياع ىنالاك موهفملا بسحب و لجلا

 تققحم مازتلالاو نضنلا ققحت الك انلوف ةمزالم لع لالدتسا هآ
 لعجن نا نع ةرابع وه ىذلا جاتتالاق يرطب وه امنا اهنايثاو ةقباطملا

 هلوق ريسفت عومجلانوكيف هاذا ىلع |

 لسصح ناو ايلا ةيطرشلا و امدقم * ىلا رغص هتفح * نم ةدافتسملا ةمجنتلا

 نيعمم# ناو مدقملا نيع ىتتس ناو ةلصتم نمو ةيلهجح نم ةبك ةاصتم

 ىم انهه لاّشو اهتمزالم تابثا بولطملا ةيطرثلانيع وه ىذلا ىلاتلا

 امهنم دحا ولكنال ةفاطملاتققحت مازتلالا و نعضتلا نم دحا و لكق قحن
 عوبتملان ودب دجوتال عباتوه ثيح نم عبات لكو عوبتم ةقباطملاو عبات

 لعجي و*ىلا رغص هتفج* نم ةقاطملا نودي دجوبال ام*دحاو نا جنيف ا

 امهنم رحاو لكدجوبمل املكف لاعبو ايلات ةيطرشلا و امدقم ةحتنلا هذه

 دجو. مل نكل ةقباطملاتقق# مازتلالا و نعضتلا ققحت ىتف ةقباطملا نودب
 انلوق ىئانثتسالا نهل والا قيرطلا نم جنيف ةقباطملا ن ودب امه دحا ولك

 بولطملاوهو ةقباطملاتةقحن مازتلالاو نعضتلا نم دحاو لكق قحن ىتم
 ظفالا ىا (ةشاطملابلادلا و) سايقلا قحاول ىف ىلاعت هللاءاش نا فقتساك

 ةساطملا ةن رعب عضولاب لادلا ظفالاوه لادلاب قملا نال ةقباطملاب لادلا
 ىلا ناعبات امهدارقاو مازتلالاو نعضتلا بيكرت نال ةقباطملاب هديق امئاوأ

 لمأتلا قس لمأتف ةقباطملا ن ودب نادج وبالامج الهدا رفا و ةقباطملا بيكرت

 نايرج مدع ىرظنل !كلذ و ىرظن وهلب مثيل ىذلا هجولا ىلا تفتلتالف
 (ءز< )د. را ناىا (دصق نا) لمأت ما زلإالا و نعضتل !ىفبيكرثلا و دارفالا

 ءزج لع ىا (ءانعمم زج لعالالدلا)ةقياطملبلادلالظفلا نم ىلا (هتم)نئاك ||
 ءز< دصام وا ةقباطملابلادلا ظفالا ىا (وهف) ةقباطملاب لادلا ظفللا ىنعم

 هم رح د بكر ملا نا ىند (نك لو هانعم ءزج ىلع ةلالدلا هنم

 لوالا بكر ملا ف رعت ىف ةرشعم ةسخادويقلاو هائعم ءزج ىلع ةلالدلا

 نوكي نا 'تلاثلا و رون نق نوكي نا نانو رج كس قي
 ءزج ىلع ظفالاءزج ةلالد دار. نا عبارلا و ىنعملاءزج ىلع لدن ظفالاءزج

 بح معا نايم |
 هعاونا ىلع وأ معلا ع وص وم

 ىلاو ادج ديعب هنكل علاطملاةرايع هدعاسو وه. وح ال

 ةتاذلا ضاىعالا نا |
 يا قل اع 0

 ةيواسي ال. وأ هتاذا
 ءاوس: اجراغوا اج
 بسح ةاواسملا تناك

 اذا دوجولاوا لجلا

 لاو> !نايب له ىف صقملا
 هلاو>١ ىنعا هعوضوم

 هريغف دجوتال ىلا

 اهدوجو نوكيالو
 جردنم عونطسوتب هيف
 دحوام ناف هتح

 نوكيال ضيا هريغف
 ةقيقح هلاوحا نم

 وعام لاوحا نم لب
 دج و ىذلاو هنم معا

 دعت ال هذكلا طقف هيف

 سلا م ام هّصضو رءا

 نم اصوصخم اعوت

 لاوحا نم ناكه عونا
 ضال عونلاب كلذ
 قف ةتيئب 1 هلاوجلا
 ثحي نا نيلاخلانيذه

 امهعوض وم نلعامهنع
 صخالاو ا معالا كلذ

 ءودلا ى تنام اماو

 هنواسال الو هناذلال

 ىهن ادوجو وأ الج

 ةب رتلا ضاىعالا

 مهم ىلع ثءابلاو

 قطب ديا تاوانلا
 ناولالا نمىيبطلا ف
 ىذلا ىجيبطلا مسجل
 مغلأ عوصمصوم وه

 وحو عطسلا طسوتب
 ندع

 ناسو ضرملا ريسقت نم ىمام لقو ةعاقل ىف *يجا اك اهعاؤنا لعاؤا ةتناذلا ةضارعأ لف | |

3 : 



 ىلا ةيلاسلاو ةيلجءاىلا لاب ةيطرشا!ناب بيجاو ةبلاس ةيلجآلو ةيطرش نوكيالنا ىمَنَمِب هنع ثعلاب ديراأم

 0 ثحاالهنانم ىمامنيبو 4 ””5 ] ةيئاذلاضاىعالا نعال يقرا كارلو هلو قر

 عوضوما ضرعي امت
 ع

 هو ةدوصقم ىنعملاء زج ىل اء طفالاءز >< ةلالد ناوكم ا نش هاا 0 و 1 ليفخلا نال

 ءازجالا نو بك بنام لكلا و هربغ ندو كه * ىذلا بك ربان ظ عار لما ما قاتلا :

 0 اسقا ةثلث ضرا وعلان اماو ىنءملاءزج ىلع ةلالدلاهنم ءز< .دصق اما ةَهاطملاب لادلا ظفللا نا

 ا د وح اننا

 3 4 0 م28 ل و ز 4 1 اع ةلالدلا 4 ' دصقت ل - 0 هك ةلالدلا دم ع د20 لزصف لأ هانعم ء د 3 ذم ءزخ 7 -- 0

 هأنعم ءر > ىلع ةلالدلا هنم عرب و كيصفت مل ناو بك ص وهف ىنلاءز ىلع ةرعوأ امو كارت

 اظفالا نا ل م ىتارقالا ند جاب درفم وهف 0 لخادم ىعذلا

 اناوقىنعي ( ةراحاىبارك ) درفم اما و بك اما ةّعاطملاب لادلا 2 قر 0 ا ا ١ 5 ددال داامو ةيلكلاك

 ءز< دصقام لكو هانعم ءزج ىلع ةلالدلا هنم ء زب دصقام ةراخا ىار اما لب هيف لخدم
 ل ملا وهذت راخلا ىارانل وق جابف ب 7 رااوهف 1 ءرز > ىلع ةاالدلا 0 تناك 0 د
 1 مك : ا : 4هيحوزأ هر هغ صمم

 ظفالاىا (وهف) ىجعملاع زج ىلع ةلالدلا هنم ءز ا ل دصقم مل 0 يا (الاو) تالوةعملاىتاثل ىو

 رتل حلا زجلاىلع ةلالدلاهنم ءزج ردشالاموا ةشاطملاب لادلا || ةيرالا اهنال ةيناثلا

 دصقن الام لكو هانعم ء زجىلء ل 9 0 دصصتت الام هنأ نأ انين الاك ىأ لقتل أ نم ةيناقلا

 ريثعا م وهذم لّقعت كمد

 (هبريخ نال نال) درفملا ىا ( (عصتمز )١: درفملا ىا (وهو) درفم ناسنالا نأ لاق (و) هلاهضو نع

 هنري نال ملص! مام وا درفملا ىا (وهف) ادرفنم ىا (مدحو) درفلاب ىإ || عوضوم ) تومدقتلا
 0 تالودمملا 6. قطنملا
 )ا 0 5 عصا اد رفمةادالا نا ىنعب (ةادالا) هدحو نورخانملالاقو ةيناثلا

 نا جنيف ة ةاداوهف اذك هناش* ىثلكو هدحو هن ربح نال ملص ملام | امهلاذ ةيراؤصتااتامؤاعلاوخ)

 0 قيوصتلاو

 ردا ةيبا ىرغصلا نم جنيف د 2 ء رج ىلإ اع ةلالدلا هنمءز<

 ةيموهفملاىفام# القتسا مدعلف ام مهدح وة ريل [ىهتيح 0

 هللا هج ررورسسلا حر للا هج ارا نعي نيب قرفلا فرعي نا دارانمو 3 معظم

 (هتّئيع)د رفملا ىا (لدناف)ةيرمكل ىا (كلذل)درفملا ىا 6 د ربغ ىلا الوانهذلاى

 0 كلا ع ءاع# اف 4 ل 1| هب ا هةعرصل ىأ ةوحإ د ديم لد كلذ

 0 : ل ل ل ا أ لابس الا ذل لاش ألا
 درفملاك لذ ىا ( وهف ةثاثلاةنمزالا نم ) لابقتسالا و لاخلاو 0 ا

 لدبو هدح وهلريدم نال حصل د رفع هلاف ترض ظفاك لعفلا ىا (ةملكلا) |!:نا ضيا. تحبو لا

 2 لعفوهف اذك هناش درفم لكو ةثلثلا ةنمالا نم نيعم نامز ىلع هليوم ىلع 0 7 ا دْحْوي
 ع ا 1 ا

 ىلع هيلع لديو هدحو هير حاصلا لعفلا نا ىنعن ىلعف برعذ الخال نوال اا 5

 هلوكو ةادالانعزا ريحا اعص نا هلوَقف ةثلثلا ةنمز الا نم نعم كامك هنا قطنملا 5

 لا كلا ال
 ا د هن داع 77 ا اع ندع هناف ا زاّرحا 2

 رق 0 دى . ل ل ل 5 4 نال ( 2-1

 ءاروتسالا و هسسايَفلا ىو( هب دصت وا) م هرلاو ودا ىه و (روصت ىلا )اس رقال اضن '(لص وت اهنا ثيح نم اهنع ثعه قطنملا

 هحوال ([ةيبارحناو ةيلك اهنوكك الا ١ سيل اسرق افقوت (روصتا ىلا لصوملا اهل !فقوّ ثيح نم هور ليثعلاو



 لج اشاعة
 فقوشي دق هنانم لاقبام عفشالف هيف مالكلاو روصتلاىلا لصولاهيلع فقوتبال ىثزجلاذا انهه ةّزجارك ذا

 ف هل

  نامآلا ىلع م هالاةلالد ناف مسالا نع ا نيعم نامز ىلع هلوق

 0 0 ىلع لعفلاةلالد اماو عضولا رابتعابال لامعتسالا رابتعاب ىه

 حرا ىنعمي جماكل | نال ةملكل اب لعفلا نع 26 اماو رادتؤ عضولا رابتعاب

 لقملاو خخ 'قادصتلاىلا"َلّصَولاهَنلَع 1١

 تا وهو ثدح لعفلا ىنعمو ل سفنلا ىف رؤهوهو

 (لد. منا و) لعفلا ىف ةملكل | ريعتساف ريثأتلا ىف ةماكل |ىلا لعفلا هبشذقيغ
 ةثاثلا ةنمزالا نم نيعم نامزىلء هدو ةيريخلل مصب دل رفملاىا

 هدحو ةي ردع عاصي د رف هلاف ب راض اظفلك (مسسالا) درفملاكلذ ىا (ويف)

 وهف هناشاذه درفم لكو ةثاثلاةنهزالا ند نيعم نام ز ىلع هي ل

 ه ىبعم نامزىلع هتليص لديالو

 ادحاو) عسإلا تنم ىأ ( هانعم نوك نا اماوهف ) اك[ 5 لاك

 حد رفم هنافدي ز ظفاك (اذع) مسالا كلذ (ىع“) دحا ولا ىنعملا ىا (ىنعملا

 هانعم و ةثلثل | ةنمزالا نم نيعم نامز ىلع هليل نيل هدحو ةيرخلال

 نامجنيف مله وهف 11 درفهلكو نيعتم و صنم رحاو

 هديصلد.ال وهدح و هيريزلل ملصي .درقم هلا نا ىنعيمانعم نيعتلاذع ىعساما و

 ,ءفاوا ةققح

 مم + طاوتملا كلا سب بجا ولا ملا ىاذىت ىا ديت ةضراخلا

 ىعمو قطان ناويح ناسنالا ىنعم ناف ) نعملاو ناس صخخشتمل |

 ةينهذواةح راخ تناكءاوس رمل نأ ط نرد ايوك ف ةيتواشلة كد

 رصحم* ىلكس من ١ و قيقحا ىلكال لاثم ناسنالا ف قحم اذا وكىفةي واست»

 , هدحو هيرإ 20 درفم مسالا نا ىنءي مسا براض ت5 م 5 جام 3 مسا

 ْ ّ مو ىأ ( ذكتيحو ) كلت ةنمزالا نم

 | كاذصخ# ناف) ادحاو ىا (لوالا) مسالا ىنعم ىا (ناكناف ا ريثكوا

 0 لعد طظذل

 3 ءأ (الا و) نيعتمو صخشتم دحا ومانعم وةثلثن | ةنم زالا ن٠ نيعم ناهز لغ

 ا نا 8 أوتم ١ ايلك مسالا كلذ ىع# (ف) دحا ولا ىنءملا كلذ صحن ناو

 ْ ةينهذلا ) ةيفا

 1 هانعم و ةثاثل [ةنمزالا نه نيعم نامز ىلع هتئيمل دال و هددحو ةي يزعل عاصي

 ١ ريغلا ىعلاكلذ فة هد راشنم ةنح راكبا وذ كمد :هذلاهدا رفاوى ىوشاال 00

 ١ ةيجراخ نا ثالادارفاو قحم وذ بك وك رمت | ىنعم ناكر د بك وك سعشلا :

 تناك هيج ر اخ سعشلا دا رذآ واقطان انا ونحت انوك ف دب و اشم هته د وأ ْ

 اسندو ةيضلعو ةتاذو ) ىديا و 0ك < لوالا

 عونلااماو ه ( الصفو

 لصوأ ا هيلع فقود والف

 اكو "زاودعتا ١ لاا

 هدنع ماعلا ضرعلا

 فقوشي ثيح نمو )
 ىلا ل_صوأا اهيلع

 اففوت اما

 ةطساوالب 7 (ابن رق

 سكعو ةيضق اه 95509

 ىيدصتلا

0 

! 
 0 ا

 ضيقةنو) اضيق سكعو 0

 (اديعب امةوناماو ةيضق ا

 اهنوكك ) ةطساوب ىا

 (تالو#و تاعوضو» أ
 الوىلاوتو تامدقمو "

 قيدصتلان ا نملاقياف ا

 روصتلانم بستكيال |
 لاصن الارامتعاب كلذف [|

 نود ل معمل لاو بيرقلا

 ذا ثح انهسو دع الا ًّ

 فوقؤوم مالكلا ماع

 هده نإ تابا ىلع

 داّئقلا طر هنودو ا

 ع

 اد
 ظ
 ا

1 

 م

 ( ةداءلات رح دقو )|

 ناب) نييقطنملا ةداعىا
 لا لكضوملا 0

 لالا( الوم روصتلا
 لوقلاوبلغالاف يك[

 (ةعراش) - ةفدار
 *ىفلا ةمهم هحرشا

 قيدصتلاىلالصولاو)

 هب كس نم نال (ةدح 31

 بلغ ىا مهلا ىلع يح

 ايوجو ( بحبو )

 ىا (ىتاثلا 1 ثحاسم ) ىلع 1 روصن وهو روصتلاىلا لصوملا ىا ) لوالا ( ثح ايم ) مده 2 ايناس |

 [مدقتلا ناف ل9 عون ( ىلع روصتلا ) عون 0م دّقَتَل اعضو ) قيدصت وهو قيدصتلاىلا لصوملا



 : قيدصتالان اف ةهشالو هعناوم عافتراو هطْنارشل عملا ىا ا لقتسملا لعافلا ريغ ةيلع مدقتوه ىجيبطلا

 قداص عاب وأ) هنَومَمح

 تجاولا و ( هيلع

 دوجوم دوحولا
 | ( كلذك هءموكحماو)
 وا ةئقيفح هتك ىا

 هلع قداص ماب

 أ وه لق ( مكحلاو )

 صاب روصُس دوو

 أ ( مكحلا و) هيلع قداص
 دق ضباوعص لسق

 دقو هنكلاب روصتي
 قداص ساي روصشس

 | لءأتلاب كيلعو هيلع
 انهه ركملاب داراو
 ىفو ةلمكملا ةيممنلا
 ْ مكحلا عانتمال ) هلوق

 | هره دحا لهج نم

 | عاسالا ( رومالا

 أ ناامافالاو عازتنالاو
 ٍ ةيمكملا ةيسنل | اهدي رب

 وا عازتالاو عاتنالاوا
 ىباثلابو عاّمبالا لوالاب
 ١ امالطاب لكأ او ةي.نلا

 ٍْ نامكلانالف لوالا

 5 موكحلا ىلعافوطعم ناك

 : امسللا روصت نم قي دصتلا

 ةيسنإا عانتمال ةيمكلا
 ا نودنعمتاوااقةيمكحلا

 8 رعاظد داسف واهروصن

 ىلع افوطعم ناك ناو

 | ناكةيلعم وكلا روصت
 1 نم ىبدصتلا ديال ىنعملا

 ١ عانتمال ةيمكلاةبدناا

 روك ذملامسالا عسل (و) ىضرفا !ىلكال لاثم ىهو ىصخلا درفلا ىلع
 ضعبلا ىف) صخ#تملا ريغاادحا ولا ىنملا كلذ ( هلوصح ناكنا اككشم) اياك

 نم ىوقادارفالا ضعب ىف ىنءملاكلذناك نا ( رخالا نمدشاومادقا وىلو ا

 ملصيو رغم ككشملا ىلكلا نا ىنعي اككشمايلكسسالا تالذ ىعسف رخالا ضعبلا |

 دحا وهانعدو ةثلثل اةنمزالا نم نيعم نامز ىلع هتيم ل د.ال وهدح ويرد ١

 ا دكا ىوقا دارتالا ضعب ف ىنملا كلذ _لوصح و. تعال
 | 0 راانز(نكتلا و بج اولا ىلا ةيسنلا دوج ولا ) رخألا عبلا ق
 نال الا رهظف نوكلا ةلزسملا دنع ناكن او نايعالا قف نوكلا وه قملا لفا

 ىلاعتهدوجو نوكلو ادق هنوكل مدقاو ىوقا ىلابجاولاىف وهو |
 اداب اموكل قلاعت هنم فعضاةتاتكملا قو ادهرس لب ايدناو ايلزا

 ىو ىا ) ناك ناو ) اهيلع مدعلا ورطل مدعلاب ةهق وبسم لب

 ىا (هعضو ناكناف) |ريثك مسالا ىنعم ناك اذاف اريثك ىأ ( ىناثلا )

 ةيوسلا ىلع ) انناك ةريثكلاىناعلل .ىا ( ىناعملاكلتل ) مسالا كلذ عضو
 عضوام نيعلا ظفل ناف ( نيعلاك كرتشملا ) ظفالا مسالا كلذ ىا ( وهف

 || مسالا كلذ عضوىا (نكيملناو) ك رتشم نيعلا ظفل نا جنيف ذآ رتعملا طفل
 مسالا 5 عض و لب. ) ةيوسلاىلع ىا ( كلذك ) ىناعملا كلتل

 نوعذتلا قي رط ىلع امهيلع ىناعملا ظفا ةلالدل نيينعملادحال ىا (امهدحال )
 كلذ ىا (لقن مث الوا) قطذملا عملا رابتعاب ىناعملاىلا امهريعط مجرب وا

 هللا هعصع ماصعلا لاقاكمث هلوق نهداقتسملا ايناث بسانيلالوا نون مسالا

 01 فا محو قاثلا) ىلا (ىلا) تاهدصتلا ةيشاح ف ىلاعت
 مسالا كلذ ىنعم ىا ( هعوضوم كرت نا ) ىناثلا ىنعملاىلا مسالا كلذ

 فرعلاوىلا ابوسن» القنىا ( ايف ىع الوقن ) مسالا اذ ( عت لوالا )
 "ام لقا دوك ناوهو ( ءادلافردلا وه لقاتل ناك نآ) ةذاغلا و
 بحاص ناكءاوس ضرالا ف بدءامىلاال وا عضوهءادلا ظفا ناف(ةبادااك )

 صاخلا ةيعش قي رطب ةعب رالا مئاوقلابح اص ىلا لشن مث ال وا ةعب رالا مئاوقلا
 ةولصلاكع ورشلا) لها( وه لقانلا ناكناايعرش)ال وةنم ىعش( و) ماعلا ساب | عقاول|قةيمكحلاةبسنلا
 1 ادهو اهروصت تودي

 1 !نالفىتاثلااماو اداسذ رهظا

 ءازجا ديزي نامزإيف ىبدصتلاءزج هنا مكحلاروصت نم هيف ديال ىيدصت لكهلوق نم موهفملانكل هروصتب قوبسم
 ى رايتخا لءف لكو صا ادنع العف زاكناو وهف هيلع م وكلا ىلع افوطعم ناكنا



ك ةولصلاو ةولصلاءزح ءاعدلاو ةصوصقخمل | لاعفالا و 1
 نم لقنلا | ذه مف ل

مالل عوضوم موصلان أ كلذك وللا ىلا ءزجل امسا لقن ليبق 2 7
 ١ هيمن كاس

 ىلا ماعلامسا لقن قيرطب ثلثلاتارطفملا نع كاسمالا ىلا لقن مث سفنلا

 ( رهريغو راظنلاو ةاصلا تاسؤلطصاك ) انعم لقاثلا وكب نا وذو

 ةيضلا و ةقا 5 ردصامل عضو لعفلا ناف .لعفلا

 هسفن ىق ىنهم ىلع تلد د اك ىلا لقثو لوالاىنملا كرك 3 ناسنالا نم

 لاق اك ةرظانملال ها وهو رظان عمج + نالثتلاو ةقكاةم زاد 0

 ظفا لثف راظنلا تاحالطصا 0 هياع ىلاعت هللا هجر ىتوكليسلا

 عونملا هبشمث هسفنل هقزر ناسنالا نييعتل تعضو ةفيظ ولا ناف ةفيظولا

 نع لهجلا ضيم عفدت ةثلثلا عوذملا'ناف ةيئاسفنلا ضاىمالا عفدىف

 لقن مث سفنلا نع عولا ض ص مفدي هسفنل هقز رناسنالا نييعت و سفنلا

 مدان ةثاثلا عونملاوهو هبشملا ىلا ةفيظولا ظفل وهو هبهبشملا ظفا

 عوضوملا ى ملا ىف مسالا كاإذ لمعت هلال (ةقيقح) ل والا ىب .ءملا ىلا ىا (هيلا

 ريغ مس الا كلذ لمعتسي هنال (از احم هيلا لوقنما ىلا ةبسنلاب) ا )وز هل

 ظفل نافعامجمللا لجرلا و سرتفملا نا ويحلا ىلا ةبسنلاب دسالاك[هل عض ف وام

 درفملا سقت نا عا ةراعتسالا قي رطب عاجلا لجرلا ىف يلا مولا

 ءلانم ةعستلا هماسقا ىلا مسالا يسقتو مسالاو لعفلاو ةادالاىلا

 ىالطصالاو يرشلاوىفرعلالوقنا او كرتشملاو ككثملاوءىطاوتملاو

 نادر. الف نا زملا ف ىعرابتعابال ةاههل ف ىعرابتعاب وهذ زاهلاو ةقيقملاو

 ١ ناو ماسقالا لخادت مزايف ةادا ىهو ةطبارلا نم نيينازملادنع لعفلا

 ١ لعفلا مي لب مسالاب ص وصخ سيل زاجلا و ةقيقحلا و لقنلا نم ذحاو لكأأ

 01 ا اخ 2 ا دا سلا 4 ل 01 ل لا تا كح ا لا كك 275010077 ا ا ل ا ا ايلا لال 0اس كح 221 دي

 مشع جسر تا ل ا و سلا ا سو ا ل ا ا ل

 دا 7 2 2 0 يس ال 57

 7 "حما < 2 يجر 006 فج اههحة تشجع هك جا جر ؤخا# 25

 ' ( صاخلا ف رعلاوه لقانلا ناك نا ايحالطصا ) الوقنم (ىع و) صاخلا

 ! لثم ىهف ةاّحلا تاحالطصا اماو راظنلاو ةاحأا تاحالطصا ريغ ىلا

 ٍ نيت رداصلا هيش

 | هسفنل هقزر نادنالا نييعت ىلا ةضراعملاو ضقنلاو عنملا نم ةثلثلا

 ْ ةيسنلاب ) مسالا كلذ 00 ىعسي لوالا) مسالا كلذ ى نكن ىا (هعوتولا 1

 | ةنبرقبو درفملا ىلع فطعلا ةئرش درفم ( ظفا لكو ) رد هلت

 مكحلا عانشمال لانا 3 هيلع موكا روصت ىلع اف وطعم 0 هقزلط حر حو ةعب رام 3 0

 اذه تاف رهن فاك نيمالا ىلءر ومالا لجولو هنو هيلع » انام ر موكملآ يام حالا نا ذح دله نع 5

 ةمولعملا ناكرالا ىلإ تلقن مثءاعدل ا ىلا ءادتا ةعوضومةواصلا نافن(موصلا و
 0 الؤ نغلا

 الا تيثاال ليل دلانال | ْ

 روصت ىتي دصتل اءاعدتسا

 ىعذماوهب و هيلع م وكما

 مكعاو امهب هءاعدتسا

 مكملا ركذنوكي :ضاأو
 وه ايف هل لخ دالا وغل

 مدقت ىا انهه ضصقملا ا

 قاالستلا لعراوصتلا |
 ىنعلان الف كلاثلااماو

 وأ عاّمبالا نمديال ح 1

 عانتهالمروصن نمدنال !
 مقاول ةيمكملاةيسنلا |[

 قالو هروصت نودي

 رقحالالوتاوهداسف ؟

 لوالابديراول لانا ا
 ناف عازتالاو عاقبالا |

 ةيلعم وكح | ىلع فطع
 قيدصتالا ءازحا دازل

 فطع ولو ةعبرا ىلع

 نك ذل نوصتلا لع ا

 صملا دنع لعف هنال

 ول حو ةبسنلاهيدارااف |
 ناكل ةبسنل !ىناثئابديرا ظ
 ةبسنلا ع انتمال ىنملا |

 نودي مقاول ىف ةيمكحلا ظ

 عاش الا هيدا راافاهروصت
 لاقي دقو عازتتالاو
 هلو داراانا منال

 لب ةسزجلاوه هيف ديال 1

 ديال دارب نا لتي ا

 نا هديؤبو هققحتىف

 نوك ىلع لدبال ليلدلا [ 1

 ءاّرحاةروك نملة[

 ابنك ىلع ب 0

 أ

 انيس س٠ ا يسينس

 نسحب من ا دحا 0 نم ا هلوق ىلا كح 5 ةثلثلا تاروصتلا عومي وع



 امكمهلابهذم ىلع اره 1

 مكحلاو 5-0 2

 روصتلا كلذ نا امأو

 ةيمكحلا ةيسنلاو هنو
 ْ هم الك ن م موأعم ريغف

 | هلوقبالا كلذنيش.الو

 ا ناذ) روهال اهذهدحا

 أ اذهىلا هلقجاحال تاق
 ظ أ لوشن ا نكي لب نييبتلا
 0 ري فدارلا ل العا نان ايتهاماو نافدا ٌريماما ندرفم نغفل 0 ا ع و قنادستلا م

 ا لوقا م ك+لاو روضتلا

 6 0 غلاب هنمكل من

 مالكلا عقنتو مارملا
 | قيدصت لك ذا لاق هناكف

 أ موكحلاروصتلاكلذو
 | ليبتلا اذه نم وها هيلع
 ا قداص مايو ا هتاذيهلوق
 | ثاثف ةالاقملا ) هيلع

 د ولا ا
 : دق ليف ( تادرفملا

 7 ىلع درفملا ىقاطب

 ٍ لباشامو دحاوااىنعا

 | لباقت امو فاضملا

 | هل |لباقيامو بكرملا
 ريخالا وعانههدارملاو

 ١ تاشرعتلا اهيف جر دنيل

 رظن ذا ثح هيفلوقاو

 وه ثيح نم قطنملا

 نود ىنعملا ىلا قطنم

 وه لصوملان اف ظفللا

 وهام لحل هج و الف ىنمملا
 دوو اناو:ءظفالاةئص

 ندرفملا نياظفالا نيب ةعارالا تسلا ناب ' وهف ةيراس الا قد رطبو [ مهند ] ىاحعلا ىلا لاه

 ش | 0 قيدصتا نوكأ ةيمكملاةيسنلاو هبو ةيلد موك اروصتن ,م هلدبال ىب دصت لك لامي ناب ءا
 قيدعتلانا يسوي و فلا 3 5 / ا 0 دحا ليح نع مكملا عانتماو م 24 1 27

ب و بكرملا سقت ىلع مسقتلا أذهم دقت
 ١ مسقملا ىل 00 رفالا لك ظفل لاخدا

 .رخ الا ظفالا ىلا ىا (ه فدا رخل ظفا ىلا ةيسنلاي)د رفا ظفللا ىا (وهف)

 درفم ظفل لكا ذك (و ىنعملا ىف) ناروك ذم لانادرفملا ناظفالا (اقفاوتنا)

 (هيف) نادرفملاناظفللا ىا ( افاتخا نا ) رخ آلا ظنللا ىا (4نابم) وهف

 رخ آل ادرفملا ظفاإ اىلا ةيسنلاب درفملا ظقالا يسأل مالكلا لصاح ىنعملا ف ىا

 افلتخا وا ىنعملا ىف اقفاوتاما ند رفم نيظفل لكن ا ىنعي نيابتملا و فدا زمملا ىلا

 نا ينف نانابتم امهف هيفافلتخاىّتمو نافدارنم ام هيف اقفاوتىتمو هيف

 ثيللاو دسالا< دارفالاو موهفملاىف داحنالاوه فدارتلانال ىواستلا

 وه ىواسآلاناو دسالادارفا ام دصام و سريفم ناويح ام4* وهفم لاف

 قطان نا ويح ناسنالا موهفه ناف قطانلا و نان الاك ط قف تاذلا ىف داحن الا

 نيدحم*لكو ناسالادارفا امه©دصامو قطنلاهلتد نم قطانلاموهفهو

 فدارتلا ققحت الك هنا مف سكعلا نودي تاذلا ىف نادحت* موهفملا يف
 لسع ريغ نم صخالا ققح 1 ,عالا ققحت ةرورض ىواستلا ققح

 ناتءلكلا ناتيلاخملا نيف رطلا نم قدص ا ىلك ناب اما نابتلاذاو

 موعواقلطه صوصخو موعاماوهو دل هاد ل جا 27

 لد عاتج الا ةدام نين ابتمال و قا ريف الا ةدامل نيب واسنع أسيا أم# اف هجاو ند

 ا مدحاو قريتعاام اوىلكلان | تلا نيب و ىوأستلا نيب ناتطساو

 نود ىزحلا نيابتلا فرط هجو نم مومتلانمو قلطما صوصألاو
 مجر ىثزلا ىواستلااب ىثزحلا نيابتلا مقجا اذا هناف ىئزحلا ىواستلا

 ةيزج ةراغمو ايزج اقرف ىتزملا نابتلاز وكل ىئثزحلائابتلا فرط

 اذ نكشلا ناب. ةيرزح ةبسانم 0 1 استلا نوكل و نيئيشلا نيب

 ةراغملا فرط رتع نيئيشلا نيب ةيرحْلا ةيسانملاو ةيئزحلا ةرياغملا عتجا

 ادلاو جراتلا نم تكرملا نوكي اك ةنرملا ةبساملا نود ةشزملا

 70 ةرابعلا قي راب ها ةيسنلاب وهف ظقلا لكو .هلوق لوا ده نتي احر اخ

 نابتلاو فدارتلاىلا رخآ درفم ظفل ىلا ةبسنلاب درفم ظفا لكم يسن

 دصقملا ىعو تافيرءتلارثك | لمثشيالف هظفل ءزج دافت_بالام درفملا ىنءاانال ثحب اضيا هيف لوقاو ةدرغملا
 نفلا ند ةجراخاهناىف ةهبشال (ظافلالا) ثحابم ( ىف لوالالصفلا لوصف ةعبرا اهفو ) ةلاّمملاهذهىف .ىمثالا



 نم هلديال ةدلاوأ احراذ ثلا لوقلاب امقن دصت وا ايروصت الوهجم هريغ هينا دارإ اذا هلال ا ملا جاتحم قطنلان كل 9

 عسوعع)

 فدارتلان وكل ةطساولابال تاذلابفدارنلا نعم ىف ققح# ىواستلا نال

 هةسفذل قؤووعملا لستم ضداو طظاغاالا

 نم مومعلاوقلطملامومءللل وانتي نيايتلا نوكل و عا ىواستلا نا عم صخا

 "نا ةراشالا لصاف_ نكلاانتلا وانت اك اسر اها امرك دكا

 لاب واسستم نيف دارن» لكو كات ايتم اماو نافدا زيد ذم ن ادرف» نيظفل 1

 ١ اماو امي قاطم صوصخ و موماما و ايلكانءابت ناني اهتماما نين ايتم لكو

 ناماشم اما فنان واستءاما نيد رغم نيظفا لكن ا جنيف [ىهنيد هحو نم مو

 [ىهس هحو نم مو5 اماو [ىهنسب قلطم صوصخو موت اماو ايلك اننابت

 هلوقىف ةعبرالا بيبتلا ةراشالاق ير طب ىل أعل هللا هجر عملا حجرداو

 ناب لاو فقدان 1 ةر ابعل | قد رطب ! جردا كلا ةيسنلاب وهف طفل 0

 ةر ايعلا ىلع اورصتقاو مالعالاءار* ا!لوكخ مارا ىلع علطي مو هيف قاطملا

 بكرملاىا ( وهف بكرملا اماو ) ماقملا اذهىف ةراشالا نود مالكلاب

 ةنيرش بكرملانع ةرابع ىذلا هلوقو (ىذلا) ماتلاىا ( وهو ماناما)
 | 0 بكرلل بيرق سنج .ىذلا هلوق ذئنيح للا بكرملا اماو هلوق

 و سىا ( توكسلا مضت ) هل اديعب اسنج ةشاطملا لادلا ظفللا نوكي

 بطاخ اديشام مال كارلا نأ دج تبت نمل كلذ لع ا (هيلع) بطاقم ا

 قيقد رن اذا طاش راتخ خل ظفال اًعبتتسَم نوكي ال ودمان ةدئاف

 هنال ماتدح فيرعتلا اذهو د0 ما لثم لانا ىلا رظتنم طاح

 هيفا ك7 وىذلاهلوةوه وبيرقلاسنللا نم بك ع

 | اذهف مادحٍبي رقلا لصفلا وبي رقلا سنملا نم بك ص لكو هيلع توكسلا
 | هلوقماتلا فالح ىا (هنالغ) ماتلاىا (وهومانريغاما و) مادح فيرعتلا

 ظ حد اماما بكرملا نا مسقتلا لصاح حف هياعتوكسا مح هلال اعة رابع هن الخ

 توكسلا متصنام لكو هيلع توكسلا محم الام اماو هيلع توكسلا
 مان ريغ تق نم وق هنلع ا هللا حصتالام لكو مان بكم وهذ هيلع

 روصتاعأ تك رملا ناوه و رج 25 كا نا لعا مان ريغ وا ماناما بكر اف

 لوقلاوهو ىروصت بكس لوالاف ,كح هعم روصناماو مكح هعم سيل

 لوثاما بكرملاف سايقاما و مل قبدصلت ب بك ضىباثلاو حراش كلا

 قدسلا لمت اما موهفملارآبتعاب (ماثلا و) سابق اماو ةيضق اماو حراش

 نعيم كر ىناعملا لقت هيا جا اهيلع فقوتي مل ناو

 نود هنكل ظاناالا

 أك اذح ريسع اهليخم

 لب نادجولا هيدهشب
 هدانا ذلأوا نم لوقن

 انكي كانا 1

 ةلالدلا و مولعل ارئاسف

 مزلي ثيحب ؟ىثلانوك
 كازدا هك اردا نم

 اما .ىعو رخا ئىش

 ىلوالا واهريعوا ةيظفل

 رخا ”ئشءازاب 'ىثل |لعح

 مهف ل والا مهفاذا ثيح

 ةلالدك ةيعيبطواىتاثلا
 ءاخلاو ةزمهأامفب خا
 نزلا ىلع ١ ةمذعلا

 ظنذاللا ةعيبط ناف

 دنع هبظناتلا ىضتق

 هل ن زدملا قشور

 نزلا ىلع الاد خا

 ةماّقع وا ةعيبطلا 1

 ىلع ظفللا ةلالدك أ[

 ةيناثل او ظفاللادوحو ١

 ةلالزك ةعدِصاو اناا
 ةلالدك ةيلقعوا طخلا
 لكو . رثؤملاىلع رئالا

 نيكع“ هقلإ نناه ن

 ةلدلف و رد 1 ردا

 ىملا ىلع ظفللاو )
 هل عضولا طسوتب

 ظالاق:اوتل (ةقباطم

 اعوضوم هنوكل ىن :ءااو

 ناسنالاةلال 2011 ١ لا ا هيا اا وي 51 35 <
 (و) ةدرجلاتاشز+او تايلكلل كردملاىا ( ىتطظانلا ) ةدارالاب كرا ساسحلا ىانلا مسجلا ىا ( ناويحلا ىلد

 هنال ( نمغن هف) 0 (لخد) ىنما ىا (ال) هعضو طسوتىا (هطسوت) نال



 ْ .مازتلاهنع جرخال هئءرص و طسوت ىأ هطسوت و لوف ناوبحلا ىلع هتلالدك ) هلعوض وما ىنعملا هنعفتي[م ىلع ةلالد
 ردمملاو نحذال ناسنالل ىجراخلا © 4* )) مزال ىنملا اذهنا(هيف ةباثكلاةماصو علا لباقىلعهتلالدك

 ىهذل امزالل اوهانهه مسسسسس سيسي  ة رضض2لسلسلح سلىل[ى.ىاللل[له0ح[ح تتتتتتتطصطعسصت ببسسسسص

 حالطصا هورك ذامو

 | ارشالااماو نيّاثملا
 |! ةقباطملا نوعيفنويق
 |[ نمغتلاو دصقل اةلالدب
 || .مازتاالاو ةطيحلا ةلالدب
 ا لوقاو لفطتلا ةلالدب

 || جرا لمو لقب ماعا
 | انضر فولانال مازتا الا هنع
 ( الثم سمكا ظنا عضو
 ءوضلاو نيءملا مرجلل

 تععجحا ام466 وعو

 | ةسنلاب تال اتالالدلا
 ١1 ضقتايف ءوضلا ىلا

 ا ني رخالاب ا نم لكف» رعت :

 ضقنال هرك ذام ىعو

 !] تارايتعالا فالتخال

 ' هنارامثعاب هيلعدتلالدؤ

 | هل عوض وما ىنحملا
 هنا رابتعابو ةقباطم

 وعو عوسمجلا ءزج
 | نء# هلعوضوم ضيا
 ] مزال هلا رابتعابو

 ا ضبا وهو مزج

 هلال داى قكيو

 | عضولاب ملا ةيقباطملا
ْ : 

 ١ 2 اذا عماسأا ناف

 ا ع وعلا ظفالا نأ

 ناعموا ىعمل عوضوم
 ٍ لّدَش نأ دي الف ةد دعتم

 : ظفال ا عام نم هنهذ

 ا ىنعملا كلذ ةاظد الام ىلا

 و اهرساب ىناعملا كلت وأ

 | لك ىلع الاد نوكف

222222222222222 2 200002 

 بذكلاو قدصلالّقحانا) بذكلاو قدصلالمتحي ملاماو بذكلاو
 (لمتحت لناوربلا) بذكلاو قدصلا لمتحاموا مانلا بكرملاىا اي
 لمت الاموا ماتلا بكرملا ىا ( رينز تدكلاو قدس ماتانكرلا
 ( لد ناف ) ءاشنا ماتلا بكرملا ناك اذان (ءاثنالا ) بذكلاو قدصلا
 ىلع لدام ىا ( وهف ةيعضو ىا ةيلوا ةلالد لعفلا بلط ىلع ) ءاثنالا
 ناك وه ( مآ مالعتسالاعم ) ءاثنالاوا ةيلوا ةلالد لعفلا بلط
 ١ بلطيلغلادلا و) ملكتملا لاقح ا عف دتناهلوقو (تنابرضاانلوقك )

 لعفلابلط ىلع لادلا (و ءاعدو لاؤس عوض+لاعم) ةيلوا ةلالدلعفلا
 لعفلا باط ىلع ءاشنالاىا (لدبملذاو ساقلاىواستلاعم) ةيلوا ةلالد

 لعفنابلط ىلع لد.الاموا ءاشنالاىا ( وهف ) ةيعضو ىا ةيلوا ةلالد
 مسقلا وىجرتلا وئتلا) هينتلا ىف 6 (هيف جردن و هيبنتلا) ةيلوا ةلالد

 "ل نركت نأ (ما) مانلا يلا ىأ (وهن مالا ريتلااماو) ردتف (ءادتلاو ١
 قطانلا ناف ( قطانلا نا وياك ) وه (ىدييقت) وهف لوالاديق هنمىناثلا
 ىتاثلاءزحلانوكيال نا (اماو) دويقلال يبق نم ةفصلكو ناسنالل ةفص
 لجرلا لثه (ةاداو مسا نهبكر ملاك ) وه (ىديبةتريغ) وهف لوالل اديق ا

 (و)لعف نهىا (ةلك) نم (وا) فيرعتلا ماللا نم ولج ر ظفل نم بكرملا

 ثدباتال ءاتلا نمو ترص ظفل نم ةبك ص أهلاف تي ري لدم (تادا) نم

 لوالا لصفلا ناب نه غرف املو ىدييقت ريغوا ىدبيقت اما ماتلا ريغلاف
 ىاثلا لصفلا نايىف عرش ثلثلا تالالدلا ىلعو ظافلالا ىلع لادلا
 ( ىناثاالصفلا ) لاقف سلا تايلكلاىهو تاروصتلا ىداب« ىلع لادلا
 0 ا آزحو ةلاسرلا نم ةيعون ةليعم ةصخ عفن ىلاطافلالاىا

 ىناعملا ) لاو>! ناين (ىف) تف ىعاكةلاسرلا نم أ زج عن ىتلا ىل والا ةلاقملا
 أ ىناعملاو ةبكرملا ىناعملا نع زارتحالل ةدرفملاب ىناعملاديق امناو ( ةدرفملا
 دصقام وا طافلالا اهنا زاب ميسو تيد ند ةينهذ ةرودوه و ىعم ع

 رايتعالاب نار اغتم و تاذلاب نادحم* امه لقعلا ىف لص ام موهفملا و'ىشب
 ظفالا نم هءاهفن ا رابتعاب لقعلا ىف لص ام لكو لقعلا ىف نالصاح امه اف

 هنع ريعيامد رفا ىنعملاو ىبعم ىمسل * ىش نم دصقلا راتعابو أم وهفم ىمس 1:
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 هد وو نجلا ع
 هللا هجر بطقلا لاق اك بك م اظفاب هنع ربعيام بكرملا ىندملاو درغم ظفلب

 ىتمملاو درتملا ظفالا نم دافتسيام درقملا علاء رس ند ديسلا لاق لاح
 امي فصوببيكرتلاو دارفالا نا لعا بكرملا ظفالا نه دافتسيام بكرمل
 مث ضرعلابو ايناث ىناعملا امي فصوب اذكو تاذلابو الوا اظافلالا
 دارفالان و ف لولدملا ةفصي لادلا فيصوت لش نم ام ىتاعملا فيصوت

 لّقبلا ف لصحام لكى ا ( مويفم لك ) ىاملاقاعتم فضو بكذا

 موهفملا روصت ىا ( هروصت سفن عنم نا قبقح زج ) موهفلا ىا (وهف)
 لقعلا ف لصح املك نا ىنعي موهفملاىف ىا ( هيف ةكرشلاعوقو نك

 موهفم لوصح ناف ديزك قيقحلاءزحلا وهف نب ريثكى لع هقدص عنتمانا
 نيك دافتساو قشح قزح وهف نب ريثكى لع هقدص عنتع لقعلا ىف ديز

 هروصل سفن ماع اموهو هآ عنم نا هلوق ند قيقحلا زا فيرعت مسقتلا

 ىفاضالا ف زملا نع زارتحالل قيقحلاب ىتزملادبق امناو ةك هلا عوقو ند

 ماتلا لباقملاناف ىلكلل ىتزحلا ةلاقم مامتال وا ثلاثلا لصفلا ىف *ىميس [ك

 قاضالا قزحلا وك زاومخل قاضآلاال ىقحملا قزحلاوه ىطلا را

 صخا لكو ناويحلاتحن هنوكل معالاتحن صخا هناف ناسنالاك ايلك
 ةلك دازو ىلكه نا عم ىفاضا ىئثزج ناسنالاف ىفاضا ىئزج مالا تحن
 ليبق نم امهكاف بجاولاو سعّألا لثم نع زارتحالل فيرعتلا ف سفن

 0 لخذا و لقملا ىلا رظتلاب قيقا قرحلاال ديضرفلا تايلكلا
 ىلقع مست وه ىلكلاو ىقزجلا ىلا موهفملا مسقت نا ىلع اهيبنت لك

 00 ماسسقالا هيف رودبو رخالامسقلادوجو هيف لقعلا زوج الام

 امالاو
 قيقح ىثزج وهف هلوق اهيلاثو روسلا نع هولخل ةلم# ةيهوزا ةاصتم

 ىف هرك ذ اك نييف وكل ادنع طرسشل ىلع امدقم وا نيي رصبلا دنع اف وذحم

 موهفم لكهلوق نوكي نا لمتحم و ىلامت هللا هجر بجاحلانءا ةيفاكلارخآ ٠

 ميمتنا هآءروصت سفن عنم نا هلو نوكي ناو ةيلج قيقح ىثزجوهف

 قيقملا ىثزحلاو قيقحلا ىئزلاو ىلكلا نم معا موهفم لكن اف لا

 31 هروصل سفن ميم نأ هلوقو مهفاف كالذك ميسقتلا اذهف ت

 موهفم لك هلوق نوكيف متالادارفال عما ريغ ضخا لكو هنه صخا |
 1-0 2 يل لي 22 ا يي 2 2 يي ل 2 ا 0 ل 2127 2 222 5-93

 هتلالدف ىمكلاموهفم ءزجرعبلا لبق ( جراخلاى اههننب ) ةدئاعملا تق (عملبةمزالملاءدعمم) برقعلاو هك الا

 علاطأا حراش لافو رصبلان ود هيف ةلخاد ةفاضالاف رصبلا ىلا فدضملا مدعلا وه ىمحلاناب بيجاو ةينمتت هيله

 را َ 2 هلعوضوملا» هانعم نع جب راخ ىنعم

 لخذالا د رم ىا ( ظفالان 4 هرهف عنتم ال الاو هروصل 0( هل عوض ولاا ىعلاروصت ند مزاي ةلاح 0

 [ىهني 6 59 ) ٠ ظفللا نم رهفشدق لاش نا هدا الف

 د ,ريثكن م ءاع كلا ميفباك

 ىنملا كلذ نال دامرلا

 دش ظنذللا نم موهفم
 كو 7 تلق نافذ اعم ةئب رّملاو

 ا اس - ", ةلالد نوكيال اذه ىلءذ

 3 ءاخح كلا ىلع دامر ل اريثك
 همكم ىف ةيمازتاا اهلاثماو

 ' هلايو رو تسيآ اهنا رهاظو
 هرعلا يم يعقل الو ةيقباطم

 لا تالالدلا ضعت اذ
 ْ ؟كبلل تا: روك ذا كلثلاف
 ومو ىداني ةلالدلات رست
 ورمل مئذ امهه ةمفتنمي اهنا

 1 0 هوو

 را
. 

 هلم مفي ثيحب * ىذا

 نحس ق رك ئىَش

 بابرا هلءؤاك تاقوالا

 هّمفلالوصاو ةسرعلا

 كانه ةلالدلا تيدا

 ةيمازتلا اهنا مزتلاو

 موزالاة راد ىعبت وه
 ( اهيف طرتشي الو )

 هيمازتلالا ةلالدلا يا

 2 ىجرالاءوزالا

 نع جراخلا ىا هنوك

 هل ع وس وأ ا ىعملا

 ىققحب نم مزلي ةلاجل )
 ) جراخلاف ىلا

 نهذلا جر اخ ىا

 ةلالدك هبذ هققحت )

 ( سمبلا ىلع ىمعلا ظفل
 ىمعأل نال
 هصخ# ناش نم امع

 نممبلا مدع

 هسنج وأ هعون وا



 ا ١ هفَمحدعبالا ىدكن مل الاو ىمعلا نم ءزج سيل رصبلاناف هموهفم ءزج نب و "ىئلاةزج نيب قرف تاقيدصتلاو

  نوكيف مدعلاب رصبلان رّقب نابالا 5022 و دال امال: اناشمالا هلت نكم مل ثرح هءوهفم“ ءزد وح لب

 نايبلا ىنزج دحا
 مزلتسال ) ةقباطأأو

 5 نك وجا ينخللا
 ةقباطملاب ظنالا لد

 يف اك ) نمقتلاب لد
 تاموهفملاىا(طئاسلا

 ناف اسهل ءزدال دل

 ةعوضوأا ظافلالا

 [هيلع لد ان اواي

 كانه نمغنال و ةقياطعملاب

 مازتاالانأ هنم 6

 نحمل[ نات 0

 اذا طيضلا ى

 كانهف نهذمزاله ناك
 اهاو) نعت الب مازتلا
 مازتلآلا اهمازاعنما
 افنالخ ( نّميتم ريغف

 قارشالاةيكح بحاصا

 ىجذمزالدوجونال)

 نم مزلي ةيهام لكل
 رع هروصلا اعز وصي
 نا لممحاف ( مواعم

 مزاتسيال موهفم نوكي

 لدي ؟ىش روصت هروصن

 الو

 ىا (ليقامو) مازتلا
 روصت نا ) مامالالاق
 رود مزإةسا ةيهم لك
 سل اهنا)؟ةلق أو( قع
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 ةّقباطم هم اء ظفالا

 روصتناناف ( عون# اهربغ

 نم | نيشكُي

 حمواو اه ريغ باس نع

 روصت لك مزلتسالك اذ“

 م مزايف ادن هن دصن

 رومارودت دحاو ما
 ,يغل ابلس من اهل ةياهنال

- 

 ةاذغإ أعم 5 امملا

 روصن ن

1 
1 

 عوضوم ناك اذا هناف ناسنا ناويح لكل يبق نم قيقح زج وهف

 قدص اذاو اهضيةن قدصيف اهلومم نم ,عا ةبجوملا ةيلكلاىف ةيضقلا

 انلوق ضيقن قدصي اك نيضيقنلا عاقجا مزلي الثل اهنيع بذك اهضيقن

 ىلا جاتحاكو ناذاب سيل ناويحلاضعب انلوة وهو ناسنا ناويح لك

 لمتحم مف اقطان ها نا ناسنا ناورج لك لاقي ناب محتل
 ضعب لاق اك للا ميمصتتا 3 هروصت سفنل عنم ناكل وك نوكك نأ. انهه

 هن ( عنم مل نا ىلكو ) ذيئتاسالا

 وقو نه هروصت سفن عنم الام ى اكيلاف

 هيف ةكرشلا عوقو 0 هروصلا س

 سفن هاوتو هيف :تص رشلاع

 نايلك 0 نسل ىر رانيا كب رسثك ةيضر فلا تاتي كلا 0

 ةرابع ىلكلاناف ةكلملاو مدعلا لباقت ىئزعلل لباقم ىلكلاو نايض

 مهش مل ضعبلا و ةكلملاو مدعلا لباقت لباقتلان وكيف 0 نع

 نه هروصت سفن عمهاما وهف موهفم لكنا مالكلا لصاح لاقام لاقف

 هيف ةكرشلا عوقو ند هروصت سفن ع ِ اماو هيف 245 رعشلا عوفو

 ناو قيقح قرح و وف هيف و ةلاعوقو ند هروصل سفن 6 ناو

 قيرطلا نه جم ىلك وهف هيف ةكرشلا عوقو نم هروصل سفن عنم م

 قيقح ىتزج اما وهف موهفم لك نا ىطرشلا ىناّريقالا نه سداسلا

 تايلكلا نع وه انا ىطنملا تح نا اعا بولطملا وهو ىلك اماو

 1 ا جوت و ةمكحلا لع نال ت اًمزحلا نعىئسافلا وىنازملاثحنالو

 ا 6 دتلاقلا 'شفتلا ءاقج تايلكلا قبتف ةقطانلا شفنلل تالايكلا
 اهلا و اهتالدن و اهتال آريبغتل | هئاقب قبتال 0 هلا ءايكيطا

 اهليصفتل و تان زهلا ليصحل ىنتال و اهطابضن ال تايلكل اكا ردا ىنتةقطانلا

 تايزملا ىف ركفالو بسك الف امترثكل اهراصحا مدعلو

 فشكتيل يقل اىئزجحلا صملاركذ امنا و تاي زحلا نهقطنملا تحصن مل اذاف

 ا تالا لاك اهدادصاب نيقكت ءاسمشالا ناف- فاشكنالا لاك ىلعلا

 ظفالا ىا (ىع“) ىلكلا و ىنزحلا ىلع ىا ( امكتلعلادلاظظفللاو ) مهفاف

 ةيزجلاو ةيلكلاب ظافلالا ةيعمت نا نعي ضرعلاب وايناث (ايلكو ايزج) لادلا
 2 0 نق رع ان ةيلكلاو هنا ألا ل ؤلدملا مشان لادلإ ةيعشلا لبق

 لكذن نا زوجبالذا نبتم مارتلالاةقباطملاما زلتسامدع لاقيدقو مزاللاروصت مزلتسي موزلماروصت



 نع

 م. دلت لا دعم لد نوكينا زاوج درو ةعفد ةيهانٌئم ريغ روماروصت دحاو ىنعم روصت نم مزلالاو ىهذ مزال.

 ) ..مزاتساال مزالتلانال هيفرودالو

 ةطماو كئافلالا ل ![نْض غلاب و دانا ناض رو ناعلاىلا تادلاتو لذ

 ظافلالا امي فضت و ةقيقح ةيلكلاو ةييزجلاب ىتاعملا مص اماو:ىناعملا |

 ةطساولا ّفاضنا نك اذان ةطسا ولا وذ ظاقلالا و ةطساو قاعملا وا راح

 ةطساو انههةطساولا نوكيف ازاحمان# ةطساولا ىذ ف اصتاو ةقيقحام#

 ليش رج ىلا نا انلق لاو ىلكلا نب قرفلاام لف تان
 نملوا أزج وىلكن اويل اناف ناويحلاو ناسنالاك ىلكلا قزجلكلاو

 نم ىفاضا قزجو لكن اسنالاو قطاتلا نا ويحلاوهو ناسنالا في رعت

 ىلا وءزالا نيب قرفلا وىلكلا و لكلا نيب قرفلا رهظف نا ويحلا تاز

 قردان ابنالل ارح وكلا ناوللا نوكي [ قى رحل ردا اطل

 نيب قرفلاليقو ناويعلا اييزج ناسنالا ن وكي اكىلكلا زج لكلا و هنم
 اذكو لكلا ىلع لمح ىلكلا ناوهف ءزلاو ىتزملانيبو لكلاو ىلكلا

 زحل لمح ال اذكو ىلكلا ىلع لكل !لمحن الو ىثزجلا ىلع ءزجلا لمح

 ناويحلا ىلع ناسثالاب لمح الو ناسنالا ىلع ناويحلاب لمح اكءزجلا ىلع
 ىلكلاىا ( نوكي نا اما ىلكلاو ) مهفاف ناسنا ناويح لكل اّشالو

 ةيهاملاو ىلكلا تحن ىا (هتخحن) تناكىتلادارفالاىا ( ام ةيهام مام )
 لاح وه وه ءىثلا هناموا ههنكب * ىثلا هييلعب امن ناترابع ةقيقحلاو

 ( وا) ىلكلا كلذ تاّيزَح نم ىا ( تامزحلانم ) دارفالا كلت ٌناوك

 (وا) تاّيزجلا ةيهامىف ىا ( اف الخاد ) ىلكلا كلذ نوكي نا

 لكو تايرملا ةيهام نع ىأ ( اع ا راخ ) ئىلكلا كلذ نك لإ
 ةيهام ىفالخ ادن وكيام لكو قيقح عون وهف تاّد زا نم هتحنام ماه نوكيام

 تاي زحلا ةيهام نع احراخ نوكيلكو لصف وأ سنج اما وهف اهتايزج

 ىلكلا نا ىطرشلا ىنارتقالا قب رطلا نم سماخلا نم ججبف ضع وهف

 اذه ماع ض ىعاماو ةصاخاما وه و ض ىعاما ولصفاما و سنجاما و عوناما

 سنها نم مالا ىناثلا ىنءملا ىلا هراشا هآ هتحنامةيهاممامت لوقف ماقملاةديز
 امام زج ةقيقح نع جر الام ىناثلا ىنعملاكلذو ىتاذال لصفلاو عونلاو

 ناف ورعو دب زك هناي زج ةقيقح اذكو قطان ناويح هتقيرقح ناف نانالاك

 مف حراخللا ىف ةصخاللا ص راودلا لع زاغنلا عطقوتم قطان ثا ويح اهنوهشم

ٌ 

 مزجتانال لاقو كلذىعداّنم مهنمو نيهناضتملافاك فقوتلا 6 .ه
 مج

 ضع لّقعت زاوج اعطق

 نع لوهذلا عم ىتاعملا
 نمو ) هادعام عسي

 نيب ) نايبلا ( اذه

 مارزاتسا) نمد (مدع

 واو (مازتلالا نمتلا

 ةيكرم ةيهام نوكينا

 اهروصن مزلت_تال

 هرك ذامو ”ىش نوصت

 نانم عماجلاو صملا

 مازتلالا مزلتني نعتماا

 ةيكرا ا ةيعامروصت نال

 اهنا روصن مزلطتسإ

 قدطق ارو سسك نك

 لب ةروصلاب مارتلالا
 ةيهاملاروصت لب عونم

 اهنا' رود مزالتسيال

 طب اسبل |نع الضف ةيهام

 تناك الاو :ىرتلاو

 همم ضبا 2 اطملا

 نمغتل اكو نافمزتلالل

 7 ين ءزجلا مهف

 ةنزجلا فصوو ءزج

 مزال جرراخ ىنعم
 ةيلكل ار وصت مزاتسو

 | واش رو

 نودي نمتلاف ةيلكلاو

 سيل تلق لاحم مازتلا

 مهف نمغتلا مهل وق ىنعم

 ءزد هنا ٌثيح نم ءازخلأ

 مهف نعة رابع نما !نا

 هي زا فصو عم ءدجلا

 ءزجلا رهف هنا هائعم لد

 ىا ازج هنوك ةطساوب

 هنوك لغخال | نم همهف باس
 ءاوس ظخالاموهذم 1

 عم ةدآرلا ىناملاضعب لمت زاوجل مازتا الم زلتسيال نمغتل ان اضب |ىعدي دقوالوا ةسزجلا فصو ةلاحلا كلت ىف ظ-وا

 وه ثديح ند مناملادوجو ةلاه دال ةدباطما عمالان ادب وب الق ) مازّتلاو نئغتلا ىا (امهاماو) هادعام عيجب نعةلذغل |



 هنالفآلو أامأ ثح انههو عوبتا نودي دجو.أل عدا وه ٌتيح نه عباتلاو اهل ناعبانامهنال ىأ عوبتملاثودد عب 011

 1 نم ءزجلامويفنال ءازجالا عج ىف ال ا ا ل ا رخآت نيعبات امهن وك دار انإ

 ىتباس نمغتل اوع و ظنالا
 وهو هنم لكلا 4 ىلع
 الخاد وا هلوقو امام رح تايهأم ندع ناننالا ةيهامن وكف : كيح رأ 8 نفل قو قل اعلا

 لخد. ىذلاوهو ىتاذلإ لصفلا و سنجاب صاخلا لوالا ىنعملا ىلا رظان اف || تاكلملا مهفنانمزاوللا

 2 5 1 0 : |! دوصقعء ام ادارانأو
 لكو (ىا ١4 لوالاو) اماعاض ىعوأ ةصضاخ ناك ءا وس ض رعل ا ىلا رظاناب رع ْ نإ 0 م نأ

 ظ
| 

 ةاضعبالا نع 0 الثهورعو ديز ةيهام ماهم ناسنال اةيهام

 ارك راهوقو ةيقيقح وأ ةيفاضا تان | تناك ءاوس هلام زج ةقيقح ىف

 5 7 0-ك 1 520 1
 ( ناك ءاوس قيقحلاعونلاوه ) تاي زا نم همام ةيفام مام نوت ا ٌ 6

 َ .اّ؟ 0 2 5-5 0 1 د 5 . نأ
 ةح راخطاهناس ح ناك ءاوس ىا ) صاح الا ددعتم ( قيقحلاعونلا ىا 5 اح الد ىدل ا الا

 0000 ىلا تارج ف لوما ) نماختالا زدعملائ| (وهو) ةددختما | 0
 ةيحر ءانخ اهنا زجل اف (ناسنالاك) نءاكوه وه (أعم هيض و 1

 ةددعتم ةيج راخلا هناي زج نك يمل ل )ص صاحختالا ددعتم ريغوا ) 30 ْ 00 9 0

 ا رس و ل 1 ا
 هناف ( سعثلاك ) نئاك وه ( ةضحلا ةيصوصخلاب س2 وهام باوجىف ا( دق اذك وه ثيح نم

 اذه لاق ناب باحجيف ىردلا بكوكلا اذهام سعثلا نم لثس اذا | 00

 بح لاوس روكذملا لاؤسلانا مق.نعت وه.يردلابكوكلا || نإ. 0
 صاخخشالا ددعتملا ريغلا عونلاوه هنع اياوج عقوامو ةضخلا 0

 صاخالاددعتم هنوك ىلع ىا ( نذا ) قيقا عونلاىا (وهف ) وهف ) مهفاف

 ىف لج ا ىنعم ىل أعب ئرهللالوقلاةظ .ناف نوم لك ىا 0

 ىنال جراخلا ف دنع ةلومحماءا زجالا ىف مالكل ان وكل وباغالا

 ةارتم نب تك لع وا ) صاخشالا ددعتم ريغ ىلا رظان لوقلا اذه نهذلا

 نا هيلد درو هعنثلاب

 دج وب لو عبتل اب صم ا

 هيدار دقو ناسا وه

 نم راح اهناثيح
 دييقدلا هن دارب دق وءاملا

 ثيح نم ناسنالاوع
 هنع لوزير و عي هلا

 -دإ | || ليبق نم سالانهعوحو
 دحا و ىلع لوقم اما قيقحلا عونلا نا ىب 57 (قحام باوحّىف قياقملاب تلعن ةامقالا , لوألا

 ةيصوصخلا بس وهام باوج ىفلوقملاوهو نهذل اىال جراخلا ىف ل اقف | ىا ىركلا عوض وع

 بس وهام باوج ىف قياقحلاب نيفلتخت نيريثك ىلع لوقموا ةضحلا || ناىنلانوكيف عباتلا

 ددعمم ىناثلا و ضاخح# الا ددعتم ريغ لوالاف | 4 ةضوصخاو هك لا

 رظنلابال عونال ةيجراخلا تاّيزجلا ىلا رظنلاب فيرعتلا اذه صاختتالا

 ريغلا دارفالا نم هناف ءاقنعلا لثع ضقنلا درب الف ةينهذلا تايثزجلاىلا

 جر اك فرعملا نع جراخ ءاقنعلا لثم حث دحاو ىلع هلوق ةنيرقب عونلل عورم ومب اقلعتم ناكتاف 1١ نع مب راخ ءاقنعلا لث 2 ا مر : 5 2 : 2 الا و ىناثل ا لممق نمال

 دجو مدعأ هلع ةيعبتلاةفصناىندملاناكل دج ونال ىا اهلومدمت اقاعتمناكن او هفنب ءىثا؛ليلعت مزلي ىربكلا
 ىربكلا عوضوم اقلعتم لءح ناف ثلاثلأ ىنعملا !نيمتف الصا معالا عد :اتلادج ومال ن|مزليف خوبتمل نودي انام عياتلا نا

 قيقحلاعونلا وهف تاسزجلا نم هدام ةيشام مام ىا لوالاناكناو ريدقتلاو ةهفوذحمن اك ةلك ليقو 6 ©)

 (هنم) ها كرتشلاءزجلاءات ناك ناف ىتاثلاناك ناو دع اف هلوق ىتفاو ض

 دجويال عباتل |موهفم

 هّدوك رب دوت ىلع اذهو

 لكشلا ىرك حلصنال



 0-2 رانا ةمب ان اه اه هلع ٍ

 هلوق عودي و ا :اقحلاب نيقفتم ل صاخمشالا

 نيقفتملا ن ريثكلا نال ةيعونلادا رفالا نعزا رثحا قياقملاب نيقفتم نب ريثك

00 

 همهم سسوس مور اممم دس دس سمسم حس مس »تس

 001 22525ئ5ئ595252525252525232315235252ظ3لئ122 2 2 2 2 ب ا و ا ل م يي سستم عل ل يي يا

 زارتحاوهام باوجىف هلوقو ةقيقح تايثزجو ةيصخ# دارفا قياقحلاب
 ءىثلا هب لعام ىهو ةقيقح عج قياقحلا هلوقو ةصاخلاو لصفلا نع

 قيقحلاعونلل ديعإ سنج ىلكل ان ال صقان مسر سرعلا [دهمو هلا

 لصفلاو قيقحلاعونلاو سنملا نم دحاو لكل بيرق سنج ىتاذلا ناف

 ديعبلا سذحلا نم بكرترام لكو هلذمزال ةصاخ قياقحلاب نيقفتم هلوقو

 نب رصاعملا ضعب مهفن ملو ىنحال مك صقان مسر ةمزاللا ةصاخلا نمو

 س#لا تايلكلل بيرق سذج ىلكلا نا لاقف لاخلا ةقيقح نيرصاقلا

 سعتل | نم رهظا اصقان اعمر هنوك نا عم مان مسر مي دحاو لكمسرو

 ىدابم نم. سخلاتايلكلا نوك نا 7 نفلا نو ضعبلا كلذ ةربع مدعل
 اهموسر رابتعاب وهف حراشلالوقلا ءازجا نم امنوكو تاروصتلا

 رخآ ءىبث روصت باستك ال ابيس هروصت نوكيام حراشلالوقلانال
 لجلاب ءايشالاعبابط سفنا ىلع لوقم وهف هادعام لك نع هزيع وا

 تناكءاوس دارفالا ىلع ةلوق» سخلا تايلكلا نا اذكو ىروصلا

 لعج ةيلوقملاف حراشلا لوقال اهموسر ةبسانإ و اصاخما وا اعاونا

 ا/سنجلا دْحلإهل بسانت الف اهدودح اماو هلءازجا سجل تايلكلا
 قياقحلاةقفت» صاختا هتحن ىلكع ونلادح و قياقحلا ةفلتمم عاونا هتحن

 صتخام ةصاخلا دح#و/سنجىف هكراش اع ءىثلا زرعام لضفلادحو

 0 4 ةدحا و ةقيقحم صتخ الام املا و ادع ةدحاو ةقيقح

 تايلكلا لعن مل كلذلف سخلا تايلكلادودح نيبو حراشلالوقلانيب
 نات ان اكلانا انرك ذامترهظت اهدودح رابتعاب حراشلا لوقلل ءازجا

 ناملا ىف ةروك ذملا اهتاموسر رابتعاب تاروصتلا ىدابه ن 7 نوكت امنا |[

 . قانا يف ىلاعت هللا مهلص وأ مالعأ مالع ال اذ اس الا ضعب لوك نم اذكه عمم

 رح فاعف الخاذىا (ىناثلا) ىلكلاىاأ (ناكناو) ماقملاىلعا ىلا |

 نا اماو رخآ عون نيبو ةيهاملانيب كرتشملا ءزهللا مام نوكي نا اماف ْ
 اهتاس

7” 3 
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 عباتلا نع قارتخالاهتدئاخو عج ىعم اذهو عوبتملا ودب دجوبال ةيسبلل !ةفصر عم اذوخأم 0 لانا ١

 هرابتعا نكمال نكل رانال ةعبات تسيل حو سمشنلاعم © 417 )
 نال ىرغصلال وق

 عباتل اموهفملاهبدارملا
 هديت م“ ىحهنادلال

 عوض وم أك هم وهفمب
 رركتي الف ىربكلا
 فيك تلقناف طسولا
 ىنعملا اذه ةمحب مكحي
 فيرشل قدح مزج دقو

 مزاي هنا ىلع ءانبه داسفب

 هسفنب ”ىثلاديبقت هلم

 هنم مزلي لب الكلوقا
 فصو عباتلا تاذديِبَمُت

 ناوهبفدافالوةيعبتلا

 لوم. اًملعتم لعج
 ناىنمملاناكل ىركلا

 انوصوم دج ونال عداتلا

 نودي اعبات هنوكت

 ةديافلا ديفيف عوبتملا
 طسولاادخ:وةروكذملا

 نا هيلع هجوم نكل

 0 للملا نه ردللا
 نمغتل | نهدحاولكنا

 د_دحو د ِ ازئاالاو

 اف وصوم ةقباطل انودب
 د كوالا | ماا

 اقلطم انودب ن'دجو ال
 ةمزال ةيعبتلا ناب بيحاو

 مازتاالا و نمغتل | يعامل
 ةديقملا ةيضقأأ كلذ

 دقو ةقاطإل ةموزام

 ىتاا ناب ضيا بامجب

 ثيح نم م امل ارهل وهب
 نودي دج وال عدانوه

 مداتلا نا عوبتملا

 عوبتملان ودب دجوبال
 ررقت دقو امباث مادام

 ةيتنل ا حزاك نيتيف رعلا و نيّتطو رشا أ ىا عبرالاتايفدوا'ىدحا تناك اذال والا لكل !ىريكلا نا تاطاتخلاف :

 اذه ع*وا هنالف اثاثاماو هةباطاانودب اًملط»نا ددوبال مازتاالاو نم#لاناروك ذملا سارقل اديفيف ىرغشلاك



 0 عوبلا 0 0 0 َن مر دق ؛اتلانو مكب دجوال م هنأ ثيح هتلاو امهل هع م اهنال :االاو مختل !ةقراطملا 2 ناي ىلا

 انهه قدصي الو اكاد ناعبان انمهلا كازه دا رااداب باحب

 هبا املا نام زاّم_بم

 م والان 25 نامل ا

 ٠ْ اظالا (و ١ رات
 نا ةّهاطمات لادلا )

 1 ىل ةلالدلا هز رحب دصق

 م هن ا | مدا ذعم ء زد

 ضقهلادةىلا ةحاحالف

 | ءرج هن وكيناب كلذو

 ءزح ىلع 2 ةلالد

 | وهف) هدوضقم هب ىنعام
 أ نا لاقولو ( بكرملا
 ا دن - دصق

 1 ليقو فقاو رهظان اكل

 ١ لمعالي دضقلادازآنا
 | هلامعتسا لبق بكرملاف
 درفم هانعم ىلادصقلاو

 ا ةيح الص دارا ناو
 قطانلاناويحلافدصقلا
 باوجلاو بكم معلا
 | هت رحدصق نادارااينا

 م زج ىلع ةلالدلا

 ىاملا كلذ هب دصقامن رح

 سوتبال(ةراجملا از 0

 : عوص وعر ع ككل نا

 ةقباطملاب لدن الف هائعأ
 ضع ران الل نال
 هنا طاأ تدارعت كي

 : ظفللا نيع عضو نه معا

 | عصو نمو ىنملا يعل

 (الاو) ءازجال هنا زجا
 هنن دصتب+ ناو ىا

 هن ىنعام ءزج ىلءةلالدلا

 ةزميكءزج لن وكيال ناب
 نوكيواز ماهنت_بالا

 1 2 تو ل لا ا

 ىنعم ىلع هلالد
 لو

 قطانلا ناو اك ةدوصتم ةلال-!! +كلت نوكيال نكل هام ءزج ىلع ةلالد. هتزجل .نوكيوا الع

ٍ 
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 ل لف د كريعما وطء 0000 1

 كلذ نأ 0 03 2 ا 2 00 0 مالا

 0 بلا ارول ناك ىذلاره كجمال
 0002 لاول لاف ( سرقلاو نانالا لا ةبستلابناودلاك ) ةضلاخلا
 ةيهامو اقطان اناويح ناسنالا ةيهامن وكل امتيضهام نم مان ءزجو امل

 ةكرشلا ءاضتئاب وه

 ناسنالا نعوه ام لاؤسلاباوجىف لوقم وهف الهاص اناويح سرفلا

 الخادوا هلوقىلارظان هآ ىناثلا ناك نا و هلوةنا اني امم رهظف سرفلاو

 0 ماكلا هئاثلا قوقشلا نم قاتلا ق شل ىرك 5 نا قيرطب امف

 ها هتحنام ةيهام مام نوكيا اماىلكلاو هلوقىه ى:ااةاصفنملاىرغصلا
 ددعتم ناكءاوس قيقحلا عونلا اما ىلكلاف انههىلا هلوا نه سايقلا ةجنن و

 بس وهام باوجىف لوقملا اماو صاخالاددعتم ريغوا صاخمتالا
 عون نيب و ةيهاملانيب :كرتشملاءزجلا مامت نوكيال نا اما و ةضحل ةكرشلا

 دتنل|ءذه ضرشبو اهناّيزج ةقيقح نع اجراخ نوكي نا اماو رخآ
 ةمج نذا تايلكلاف هلوق ىلا ةئاآلا تايربكلا اهلا مضيو ىرغص

 ىلع نيخال و سخ تايلكلا جذي
1 5 

 عا ةسفقالا تل |1480 هف رعم هل نم

 نا اما ىلكلاو هلوق نم لصفلا كلذفف سايقلا بت

 01 1ل1لكفلا ةيلهن ىلا 21 تاتي يللا نمت هتضان ةيهام ماع نؤكي

 011 نسابفلا جيو ةريثكلا تامدقملا نمو جاتنلا لوصفملا نم

 تايلكلاف لصفلا ماتخىف ىتآيس اهف هلوق ةجننلا هذهو سجل تايلكلا

 لنث لماتف ماع ضرعو ةصاخو لصفو سنجو عون ةسجخ لذا

 (هوعمرو) رايغالاو دارف الا ىلا هلوانتل (اسنج) لوقا كلذ مي

 نوك ىلا ضعبلا بهذ ناو سن ا نيينازملا ءالع مسر هنا ىنب

 ةروكلملا تت 3 رعتلا

 ناسنالا هقيقح لاف راجخلاو سرفلاو نانين الا لقم )قث اقل نيفلتح (

 كاويح راجلا ةقيقحو لهاص نا ويح سرفلا ةقرقحو قطان لاو.ءح

 92 ) 01 ( را تاكلكلا ادودح ناملا ىف

 ةريثك ع اونا ىل اع ىا ( نيريثك ىلع ) و أ 1( لوقمو "قا ا

 1 ١ لاعب نا ا امئاد ةحوبشم اهنا

 هللادسعك ظفألاب .ىءام ءزخ" ىنملا.كلذك نوكيال نكل ئعم لع ةلالذ هزل نوك وا:دبزك
 نمد اع



 درفم اف لخدنل عملا ىف بترااءزجلاب دارا لبق ( درفااوهف ) صخشتلاعم قطانلان اولا ح هانعمناف قانا
 ( :5 ) اًتههب و ثدحلا ىلع اهتدامب ةلادلاةماكلا

 ني ريثكةلوذ عومج مف دويقلاو لوصفلاب ةقلتتغ قئاقطلا نا رهاتف قهان |
 لثمورعو ديز ىلثم ةيقيقجلا تان زجلا نع زارثحا قياقحلاب نيفاتع

 اهَسأقح ناف راجلا تكلذو راجلا اذهلثمو سرفلا كلذو سشرفلا اذه |[

 ا ور و ديز ةقيقح نوكل ةيجراخلا نع رظنلا عطق عم ةقفتم

 ةقيقح والهاص اناويح سرفلاكلذو سوف'ا اذه ةقيقح نوكلو اقطان

 هاوقو صخشللا نع درحصأا عم اةهان اناويح راخلا كلذو راخلا اذه
 لوقم قيقحلا عونلا ناف قيقحلا عونلانع زارتحا قئاقحلاب نيفلتخم
 لصفلا نع زارتبحا:( وهام تاوخ ىف ) ةلوقو قئاقنلا نيقفتلا لع
 لااؤسلا ناف ءئش.ىا:تاوخىق لوقم امن دحا و لكن اق ةصاخلاو

 هلوقو ةيهاملا نع وه امم لاؤسلا نوكياك قلطملا زيملا نع ءئش ىاب

 داقعلا حرشىف ىلاعت هللاه جر ىنازاتفتلا لاق ةقيقحلا عج قياقحلا

 هآ نيريثك ىلع لوقم ىلك هلوقو وهوه *ىثلا هلامةيهاملاو ةقيقحلا

 ىتاذلا ةطساون سنج هاف سنحلا ديعب سذخ ىلكه لوق .ناف صقان مسر

 ننجلاو ةطساو الن لصفللو عونالو سنلا سنج ىتاذلا نا عم

 اسنخ نوكيات ديعبلا سنجلاو. ةطساو يغب اسنج نوكيام بيرقلا

 سجلانمدحاو لكل ديعب سنج ىلكلا نا رهظفرخآ سنج ةطساوب
 نيفلتحم هلوقو اهنم لكل بيرق سنج ىتاذلا ناو لصفلاو عونلاو

 ةبكرم فيرعتلا اذه نس نجلا ةمزالةصاخ وهام باوج ىف قئاقحلاب

 مهفاف اصقان اعمر نوكيف ةمزاللا ةصاخلا نمو ديعبلا سنجلا نم

 ناويللال ثم سنجلاب ( باول ناك نا بيرق ) سنملا ىا (وهو )
 نم ىأ ( ام شهب نعو ).ناسنالا لثم-( ةيعاما نعل كاسل ١
 ) اه ) سرفلا اسم ضعبلا كالذ ( كراش ( ىذلا سنكلا دارفا شضعب

 ىف:نايينالا ىلا :سرزلا كراشي اك سنا ىاب( هز ةعلا ١

 اهكراشبام لك نعو ) ةيهاملا نع ىا ( اهنع باوجلانيع ) ةيناويملا
 ةيهاملا ىلا ةيعوثلا دارفالا كلت كراشت ةيعون دارفا لكنع ىا ( هيف |[
 ىلا حاورالا ىوذنم هريغو راجلا ةكراشم لثم اهسنجىف ةيعوتلا |

 باوجلا نوك سمللادنع بيرقلا سنجلا فيرعت ف ةيناويملا ىف ناسشالا

 قحلاو اعم ناتءوم<“ ةئيهلاو ةداملا ناف نامزلا ىلع

 ظفالا نم ءزج سيل و
 ةاعلا نم نوةّدحلاو

 الع هنا دبع لثم نوع
 مهد وصقم نال ابك ع

 لاوحا ناي ىلصالا

 هيلعى رج دقو ظافلالا

 ثيح تابكرااماكحا

 نيفلتح نيب | ىعاب ب عا
 د>اولكب دصقاذا 5

 ةدح ىلء ىنعم هل زج نم

 هرظنف قطناا اماو

 ليبس ىلع ظافلالاو

 ناك اذاف ىناملل ةيعبتلا

 اريثكناك اذاوإدرفم

 ا نا ءاو انكم هم

 ةلمتخحلا تارايتعالا

 رابتعا ةثلث مسقملاف

 نمغتلانودب ةقياطملا
 ةليكم ىف مازتلالاو

 اًملطم ةلالدل ارامّتءاو

 لاقي نا اما ح ليقو

 هانءمءزج ىلع ةلالدلا

 ىنمعتتلاو قياطلا

 درفماوهفالاو كلا

 نم ىنعم لك لاعبوا
 دصق نا ةثلثل | ىناعملا

 بكره ظفللاف هيث زج
 وهف الاو هيلا ةمسنلاب

 روب من رآ انههفد رفم
 ىلوالاصملاراّتخااماو

 هةثاثلاو ةيناثلاذا
 15 1 70001 0000 5 15 901 1 ا د جب و ع م هع ع مس مس لا

 روذحمال ليقو نيَاالد ىلا رظنلاب ايكموادرفم ظفللانوكينا ( 4 ) ةعارلا ىلع مزايو ادجنا دعبتسم

 ناب هنعرذتعا و هللادبعك نيتقباطم نيينعم ىلا رظنلاب هدارفاو ظفالابيكرت نم هوزوجامم زاوجلاب ىلواوض هيف '



 نام فالخ ماسقالانن .سابثلاةدايز كاذع سلق نانلت نيعضو بنحب اناكاما هللادبفو .دازفألاو .بكزلا
 0١ ماسقالاسيتليف عضو بسحع امهنكل © ٠*0 ري نيتلالد رابتعاب اناكناو هيف بيكرتلاو دارفالاناف هيف
 كلاثإل لوقاو ةدايز

 نا ىحو ةئلان ةروص
 نعو اهنع باوملانيع سنجلاىف اهتاكراشم ضءعب نعو ةيهاملا نع

 لاف 6 سردلاو ناكسالا لإ ةبسنلا ناويطاك ) هيف اهتاكراشم لك || دصقام بكرملا لاس
 لاؤسلا ن ع اباوح كوك اك ايها [ىهنع لاؤسلا نع ناوح قاونلا ءزج ىلع ةلالدل اهي زجب
 ءاودمماكل اهيناعف تس
 ىلع ةلال دلا تادصق

 الوا اهعيج ع ازحا

 حاورالا ىوذ نم عاونالا راس نعو لغبلاو رقبلاو را#لاو ناسنالا نع
 لثم نوكيف ىناثلا لا ؤ ل | نعبا وبلا نيعل والا لاؤسلا نعببا ومان وكف

 (اهنع) لاؤ لاؤسلا نع (باوهلا ناكنا ديعب) سنجلا ( و) اب رقاسنج ناويملا
 2 (كراشي ) دارف الا ضعب ىا (امارغعب نعو) ناسنال | لثة ةيهاملا نع ىأ

 راجشالا ةكراشك سنملا كلذ ىف ىا (هيف) ةيهاملا ىا (اه) دارفال | ضعب

 نع ىا ( اهنع ) لاؤسلا نع ( باوةاريغ ) سن !ىف ناسنالاىلا
 ناسنالاام لاقي ناب الوا لثسي نا لثم ( رخأآلا ضعبلا نعو ) ةيهاملا

 قاسنالاام لاَ ناب اينا/'لئس نا لثهو 00 باحي نا وسرفلاو
 ىلا ارياغم لوألا تا وغلا نوكف ىتانلا مسدلاب تلح ناو نابجتالاو

 سنجلانا مسقتلا لصاح اديعب اسنج ىناثلاباو 6-0 ىناثا باوعلا

 دصتقب ملام درفملاو

 ءزج ىلع ةلالدل اهي
 الصا هناعم نم ئىش

 ةروصا !هذهرتخم ملاعاو
 اتم ضان اثم وهذا
 ىا موزلملاف ناسك

 ةلالدل اهث رجب دصقام لك

 قياطلاهانعم ءزج ىلع

 ةلالدلا 5 رحب دصق دقف

 هين اعم نم ضعب ء زج ىو
 سكملابو رهاظ و»و

 ىلا ةبسنل اب بيكرتل نال
 ىمازتلالا و ىمضتل | عملا

 ةيسنلاب بيكرتلا مزاتسإ
 لكو قياطملا ىنءلاىلا

 ةلالدل اهكزجب دصقام

 ىف اطملاهانعم ءزج ىلع

 ةلالدلا همز دصتسالف

 امنع باوعلا نيع تاكراشملا ضعبلا نعو ةيهاملا نَع باوجل !نوكي ناب اما

 نعو ةيهاملا نع باوجلانوكي ناب اماو سنعلا تاكر 00

 ” د سلا علا نع و ءاينع تاويل لاغ دف اهتاكراتعم نيس

 لك نعو اهنع باو !نيع ةيسنعل|تاكراشملاضعب نعو اهنع باو 7

 1 رو اهنغ تاوضلا نا لكاو تير نسنحلا# ةيدنعلا تاكراشملا
 ديعب سنعلاف رخآلا ضعبا!انعو اهنع باوجلا ريغ ةيسنعلا تاكراشملا
 امأ سنخ |[ كم سداسلا قيرطلا٠ ندو ىلع مولا قارقالا نم جنيف

 ( كانه ؟داانه ناوكف:) كيذك مالا ناك اذا بولطملاوهو ديعب اهاو بيرق

 ةدحاو ( ةبترع اديعب سن#لاناك اذا ناباوج ) امهنع لاؤسلا ىف ىا

 هس اعم نم ”ىثءزح ىو

 دارفالا نال الصا

 قب اطملا ىنعملا ىلا ةبسنأاب
 ةبسنل ايدارفال ام زاتس

 ىمازئاالاو ىمفتل أىلا

 لاو كيد نساك قلو
 1 كا اذ ناو: احا 3 سرفلاو ناسنالا٠ نعالوا لكس لا لعق

 نا مسجلاب باح ناو اع ماع تاو تناتف ا نع نانا ناك

 07 1 فخا رعااراتحمناكش
 2_ ناف ((ناسكالا أ يقفل 0 انلا مس انلا مساك ) هلوق ل“ م ليثع'ا اذه كزلا نأ انلق امناو

 فتلع )ا كا كانه نيك( لوا باوح لناويملاو نا باوج ىاثلا يتلا 00

 ةبثرملا ىف لئسي نا. لثم (:نيتنرع .اديعب ) :سنجلا ( ناك نا ةبوجا / 00 0

 ءرح ءزجلاءزجو قياطأ ا ىنعملاءزج ىمغملا ىنعما نال ىىب اطخأا ىنعملا ىلا ةمسنلاب بيكرتل ام زلتس ىمازتلالاو ىمغتل | ىنعملا



 لوا دمار يذ ىنمملاكاذف ىنممل اعوضوم ناك اذاو لمعتسم ىلا لمهم ين لب هت دل
 © ه١  'نظفل اناكل الاو لوالاءزجلل قياطملا

 راش ادعي ) سنجللا (ناكنا ةبوجا ةعيرا) كانه نوكي (و) لدتتلا اذه |
 ىذلاءزملا و ناسنالا نع ةثلاثلا ةيترملا ف ليسا هنا (رهزطا# لتارع |

 لوالاةبوجا ةعبرا انهه لصح ذئنيخل رهوملاب باعت ايهاع رحال

 ناك(و) رهوج عبارلاو مسج ثلاثلاو مان مسج ىناثلاو ناويح

 ناكاذز هنا" ىنعي قلوبلا سابق ىاذ( ساقلا) نابلا ( اذه لك )

 ديزي نا رهظف ةبوجا ةسهخ انهه نوكيف بتارم ةعبراب اديعب سنج ا

 ىلكلاىا ( نكيملناو ) مهفاف نيبئرع باوجلاو ةدحاو ةيئارع ديعبلا
 ىا ( كرشملاءزملا مام ) اهناّيزج ةيهامىف الخاد نوكي ىذلاىناثلا

 لم ةيهام انين: ا ( اهنه ) اكرشم امان ارح ىلكلا اذه نكي مل الك

 نم ىا قوصال واولا (و ديالف) سرفلال ثم (رخآ عوننيب و) ناسنالا .
 ءزجلاكلذ نوكيال نا ىا (الصا اكرتشم ) روك ذملاءزجلا (نوكيالذا)
 اضعب ) ءزحلاكلذ ( نوكي ) نا (وا) قطانلاكهنم اضعبال و امان' اكرتشم

 فيرعت نم أزجو اضعب ساسحلا نوكي اك ( هلايواسه كرتشملا مام نم
 عاونا نم امهريغو سرفلاو ناسنالانيب كرتشملامامتوه ىذلاناويحلا

 ناب امهنم نيتيلكلا نيتبج وملا قدصا ناي واس: نايلك مهو حاورالا ىوذ
 ناتيضقلا ناناه تدثاملو ساسح نا ويح لكو ناويح ساسح لك لاش

 دارا الو هلثم ىلاتلاو قح مدقملا نكل ناويحل

 كلذ نكيملواو ىا ( الاو ) بسنلا رابتعاب لاق ةرئادلا اتيسوت فنصملا
 صخا نوكينا اماو هلانابم نوكي نا اما مزل كرتشملا ماقلاب واسم ضعبلا

 ءازجالا ىف مالكلا نال هلاننابم نوكيال نكل هنم عاىوكينا اماو هنم

 نوكيالو ءزجلا نود, لكل ادوجو مزاهنال هنم صخا نوكيال و ةلومحما
 رع نات اك ضعبلا كلذ ( (ناك ) ,عا ناكول هنال هنم / هنم متأ

 نازوح الو ) راجت الاك ( رخآ عون رخآ عون نيبو ) نايم لا ليف ( ةيهاملا نيب

 ( ردقملانال عونلا كاد ىلا ةبسنلاب كرتشملا ماع ) ضعب ( ضعبلا كلد 230

 ذئنيخ دك رتشملا ماهم" ضعب ىا (هضعب) نوكي ( لب هفالخ ) ضورفملا ىا

 ىلا مالكلا لقنو ىبانلا مد اوهو ناسنالل ىناثلا كرتشملا مام لصح

 وانس نسايسلا نإ تي
 سس سس سس تت تتاتاالْلْلالللهُهمالنهت-ش-.2ششش 222 لاري 22هب0ههتتبسواص77ا

 انش اطم نإل 1 00 ف

 بيكرتلا مزاو امطق 00 (مسلجاك ) لوقعشبا ماب باجي ناو مهام راو ناسنالا نع ةثلاثلا
 ضبا ةقياطملا رابتعاب [||

 اذه قةحامل لاةيدقو
 بيكرتلاو مازلتسالا

 قب اطملا ىنعملا ىلا ةبسنلاب
 بيكرتلا مزات_الو
 ىعغتل | ىنمملا ىلةيسألاب
 يورلاف  ازلالاو
 معا ةقب اطملا بسحب

 0 افرع
 نر 2 بسس

 نع ىنثي هر ايتعاف

 ريّتعا ولذ امهرايتءا

 اًدلطم ةلالدلا مسقملا ف

 ىنغتسم صارابّتعا مزز

 نا هيلع هجوم و هنع

 بيكرتلا س كعب دارفالا

 ىلا ةيسنلابدارفالاىا

 مناتسي قيئاطملا ىنملا
 ىلا ةيسنلاب دارفالا
 ىمازتلالا و ىمضتلا ىمملا

 ريتخا يف سكعل|نودب

 نود بيكرتلا ىنتقم
 ناب بيجاو دارفالا

 وهفىدوجو بيكزلا
 ثحب انههو فرشا

 اذا متي امها صقللاذا
 ودارفالارابتءا ناك

 همي اطملا بسحب بيكرتلا

 امهر بتعا نع عل
 مازتاالاو نمغتلا سحب
 ثعابلان اب دي رن زانال

 كرما نابتعا لع
 هم اطملاد نس داؤالاو

 بيبا م* رابعا ن ودب ال ا راو 11231371701717 وو 01011 ل ا الا وار كاكا ا 1ك الار لا كالو لورك رة كفاكم كب تال اك كك مك ا طع ل ل كسلا

 نع نييزاجلاتايكرملاو تادرنااجورخ ةقباطملاب لادلاديقت نم مزلي ىتازاتفتلاةمالعلالاقو مازتلالاو نمغتلا

 نم معالعجيو ىنمم. ظفالانييعتب عضول اسفي نا ىلع ىبم اذهو ةقباطملاب الاد زاجلا لمعناالا مهللا فيرعتلا



 ١ - ايص ٌطءالازاولاف عْضوآل اذه ىنعو ىءا هسفنب ظفللانييعت عضولا ناوه ءالعلا دنع رمل نكل ىعونلاو صخلا
 ١ نال ةتباطملاىف ةلالدلاراصحتا هنف 2 © ها ) مزايضب١لاقدقو كل دلل هيف ديالذا ايعونالو

 1١ تازتالاو نونملا ىلا
 قااثلا كرتشملا مامت ىلا اب واسم "013 ل ا لأ[ وام لوك ضعلا كلذ لوقتو قاثلا كلذ ضعبلا كلذ لوقنو ىتاثلا كلذ | ةدردال انا ىلاو راع

 متاواهنه صخا وااهلانابم نوكي نا اما مز هلايواسم نكي ملول هلال || لوادمظفا نوكيالنا

 اخت . .٠

 نوكيالو حلا نود لكلا دوجو مزل هنم صخا ناك ول داب ال رقنم 5 1 0
 هدحو هراربح ن

 لثم ةيهاملا نيب اكرتشم ضعبلا كلذ ناكل هنم معا ناكول هنال هنم معا أ ةجناحال لبق ةميمتالاب
 ةادالاذ ادمّقل اذه ىلا
 الص |هب ريخم نال ملصيال

 ةميمه عمالو هدحوال

 رادلاى ديزفو ربخلاو

 لصحوا ل_ءاح وه
 عك, ماقال ديز قالو

 "ا 0 هلانن ايم دوما هل هم مك هنم نمناوا

 هدذرو ةادا ال ريغ

 نيبو نتاينالا لحم ةضالل ناب 535 و معا ناكول هلال 1 معا ىو ا

 وهون اسنالل عبارلا كوم ماممأ لصح 4 35 ثم عبار رخل عون علاطملا حرش ىثاوح

 ساسحلا لثمضعبلا كلذىلا عبارلا كرتشملامامتةا واس ض رفنف رهوجلا 0 سبل لوالا ف ريخلاناب
 0 6 راش زال ارقام دو نعمل قف ذولا ذل )0 نال دال كرت كلا حاف دهيوأ روك ذل ض ورفلا نم لضعف ل
 وهو عقاو اهنمدحاوو ىتانلامسجلاو مسجلاو رهوجلا ىهو ةهضورفم 0

 صخاالو ةلومحلا ءازجالا ىف مالكلا نال هلانابم نوكمال كل 7 ىا ( وهو ) قءاطم

 نوكي الفمت ال هنري ام لرار ةلرقللا م نا( قي لبأز كوسم اج (نااتش الو) نانو يلا | تاجاال طز ماسي
 لدم ضعبلا ةا واسم ض رف ئعأ ) هنواسإ ةواسا) ىدلا ضعبلا ىل !| عا 0 أم ا لامي ادن ايما

 مامتنال لساستلا مزليال مف رهوجلالثم عبارلا 5 1 ل

 لثم ضعبلا ناكاذاف هيلا هتاواسم ضورفملا ضعبلا ىلا ىهتن كرتشملا || لءافلامسافىاةبسنلا
51 
 نوكي نا م زل انض رفامىل اعءام رهوجلا لثم ع 0 رلاك ريشملا ما < ىلاانو أسم نسا 1 اهل م 2 ل
 الواهدحوال اهبالو

 اهل القتسا مدعل اهريغ عم
 ( ةادالاوهف ) لماتؤ

 رامثلاب اذه: لكشب
 نرضى فلالاك ةزضعللا

 ءايلاو كب رض فاكلاو

 والا قي رطلاب ناووللا لم لوألا كرتشملا ماع ىلا ءاي وانتم قتعبلا تلذ ١
 تالاقحالا عيماعفد 0 ل سيخ

 نوكياك ( سنج ل نضر ١) كيلا فلذا (ثوكشا) للمأتف ةدهافلا

 ءزيلا كلذ ىا (زيع) ءزملا كلذ ىا (ناكفيكو) ناويحلا لصف ساسملا

 هيك راشملا سرفلا نع ناسنالا قطانل ا زيم اك (سنج ىفاهكر اشم نعةيهاملا) || نا بسانملاةىمالغو
 ك راشملا ضرعلا نع ناسنالا هنا دب مئاقلا زيع اك هدوج و ىفوا 0 هانعم حمصي ل نا لاقي

 ءزذحا كلذ ناكف ةيفيدحلا كاك اا نع اهزيم اكو هدوجوىف هب م 1 تاركا
 3 هنع هب ري نال

 نال حلصب رامثلا كلت ناف هفدارع.الو هسفنبال هب رابخالل عصن ناو مئات ىتاو دعاق كناوخ اهنع رب نال مصب

 ةيف راو ف كطاو ىاطملا رع ةبف راخلا ىنعمذاؤفو ةيف رظلاف دار مهوتبالو انأو تناو | وهو اهفدارر اع ريش

 : 1تلاعلا 1 ا مامت لص د | لثم و 1 عى نب و نانا

 : و 0 ضعبلا كلذ لوقنف كالذ لل 0 وا لقننف مهجلاوهو ناسنالل ا

 هلاني ايم 0 اما مزل هلايواسم نكي ملول هنال ب دل تشمل ماعل' ١



 عصنالنا اما هانعم ناك هب ري نال ملصنالنا اما درثا!ليق اذا تاقناف نيذرطلاةظحال ةلاىه ىلاةصوصخلا

 ىعملاوه هب ريخلاناف هب ريخخ نال هائعم

 ةرابعلا كلتفالصف ناكف ةيدوجولا تاكراشملا نع اهزيه اكو الصف
 كك نم مساق ذاضت نانا هيفا ءا نكي م ناو دوق ن
 ىناثلا ىلكلا نكي مل نا ىلاتلاةددرملا نه جنيف تا تايط رمثلاتاين اريقالا نم

 (ناكف) رخآ 1 عون نيب و اهنيبك رثشملاءزذلا م م 0

 ةسيقالا كوكملس كال ىلاعت هللا يسب رصضبتاا لكم صبتف (الصف) ءزجلاك لذ

 لصفلا ىا ( هناب ) لصفلا نييئازيملا ءالعلا ىا (هوعسرو ) ةسيفنلا

 ىث ىا باوجىف ءىثلاىلعلم< ىلك)

 لجوهو *؟ىطاوتم لجاما وهف اح راخ ندحم# انهذ نراغملانوكوهو

 عاونالا ىلع سانجالا لجو قاقتسالاب اماو وذ را دقت اماو وه وه

 لج اب سرفلاو ناسنالا لثه ىلع ناويلا لم< اك ءىطاوتلا قيرطب

 ءىطاوتلا قي رطب ةيصخلا تاي زحلا ىلع عاونالا لج كالذكو ءىطاوتملا ظ

 لجو *ىطاوتملال جلاب الثم رشبو ركبو ورعو ديز ىلع ناسنالا لمح اك

 قاقتشالاب اما ةيصخشلا تاّيزجلا ىلعو عاونالا ىلع ةصاخلاو لوصفلا |

 ىقلا: قملا و ماعلا _نكرعلاو دصاخلا

| 

 قطن وذ وا كحاضوا قطان ناسا لك لاّقب نا لثم وذ ريدقت اماو

 كحاض ورعو قطان ديزو لهص وذوا لهاص سرف للك و كح وذوا
 عوجر ىلا ىلاعت هللا هجر فيرسثلاديسلا بهذو كحض وذوا قطن وذوا

 قطن وذ ناسنا لك انل وق ناف ءىطاوتملا للا ىلا قاقةشالال محو وذ لج

 لجلا اذه ناف قطنلا هل تن تاذ ناسنا لكك انلوق ىلا عجرب قطانوا

 لمح هلوق نم دافتسي ىذلا لجلاب قملا نا ذئئيخ ءىطاوتلا قيرطب

 ءىثلا ىلعهلوقىف ءىثلاو رب دتف وذ لجاماو قاقتشالا لماما هآءىثلا ىلع
 سلا نعزا رثحا ءىثىا باوجىف هلوقو لمجل ازيمأ|فرعملا نع ةرابع

 نع زارتتنا مرهاوجب قيل وعام كا واج نون اما عو
 انهه وهو هنع لوئسملاوه ىقاثلا

 لمح ىلك لاق نرريثك ىلع لسفت ملو كامل موشام رهوكاو لصفلا

 في رعت ىف مام ىلع صقان مسمر فيرعتلا اذه ةرابعلا ىف ندفتال ءىثلا ىلغ

 نايك ا لع ىا ( اذه ىلعف ) ع لمع لما عونلاو سنا

 نييلك ىا ) نع صان ةقيقح تبك رت ول) مسرلا اذهب أموس مه لصفلا

 . لج انا معا ( هرهوجىف وه *

 ةرابعىنعمتلق ةثلثلاهذهل واو صملاةرايعنيب قرفالف ©« هل )
 درفملا ظ:الانا صملا
 اريعم هائعم عصي لنا

 ظذال ١ كل ذب هع

 انل وف فال: هب رابخالل
 رابخالل هانعم حلصن لنا
 نوكي نا ىغتقيال هنافدب

 هك 10 ةياببحالا
 ظفالا كلذ نما دامّتسم

 دافتس نانم معاوع ىلإ

 اذهو هندارب امو هام

 ىلع قداص فد رمتلا

 داسفال واهرئاظنو اذا
 اهنا نوم زئام مهنال هيف

 لايمالا اذك و تاوخا
 اورك ذ اذلو ةصقانلا

 اهوعسق وةاداةطب ارلانا

 ةينامز ريغو ةينامز ىلا
 تالكرهضعب اهاعع ركب

 اهدع امناو هيدوحو

 نال ةملكلا نم ةاحلا
 الف ظافلال ا ىلا مه رظن

 ةكراشم اهودحو

 ةمان زامملا لاعفالل
 امالك اهلعافعم اهمامعل

 تامالعلا نم ريثكى

 ةيظفالا لاوحالاو

 لاقي دقو الاعفااهو دع

 ةيسقلاعب رتناىلوالا
 قشلا اذه مسقب ناب

 لامفالاو ةادالا ىلا

 ةلالدلارامتعاب ةصقانلا

 اهمدعو نامزلا ىلع

 ءاالا نا لبقو

 نال حصنال ةلودوأا

 بجيذ اهدحو اهبريخ

 باجيو ةادانوكينا
 لاثم لوالا ليقالو ( نك ) هلةينيم هنعةج راخةلصل او لوصوملا و>هب رح اناهيبنتةلص ىلا جاتح اهم اهبال كل ذل ةحاصاهناب
 ةميع عم هب ريع نال .مصنا1 لاثم ىتاثلا و لصاحوه رادلا ىف ديز انلوقىف هب ربحا ناف الصا هيرب نال ملصنال ال



 لوما هند اسالا لماع مل رادلاو ديز ىف صقلانانم تفرعات درورجحالوهرجحال ديز قرانا
 راثذلا ردضاو كلاو ةيرخا م" 26 62 4 "ا رع :لشاق نوكيا دبالف راذلاق لوما مالا

 0 ا رن 0 صر ياك ل 0 را هس نلبس || :دجوف طقللا تاجملا
 4 اممم ( دحاو ( لكن اك ةيواستم ) تايلك ىا اود نبي واسم (ِ وه ىذلا عفرلا انهه

 مزاي ريدقتلا اذه ىلعو اهنم ةبكرلاةقيقحلل ىا ( اهلالصف ) روهالاىا || ليقالصاحدب ربخلا تح
 ةقيقحلا ىا (اهزمب) دحا ولكىا (هنال) اهلالصف اهنم دحا ولكن وكي نا نإ مخ رانا
 0 -دهيييفتل ال ا لل ملا ناي. ك2 رادلاو

 رهوجلل نيعلاو تاذلا لثم ( دوجولا ىف ) ةقيقحلاىا (اهتاكراشم نع ) | ىف لق متدق هبرملا
 بكرت نأ ملعا دوجولا ىف هيلا كراشملاض رعلا نع رهوجلانازيع امهنال |[ دعب رجح الو دجوو
 دما زاتسال وز وح مل ءامدقلا ناق هيف فاتح نيب واسنملا نيبلكلا نم فيرعتلا 0 0 9 املا #3: طبع مد اا . ١ 0 ٠ نع 0 عقال
 نوكيءىثلكنال مهدنعزو<ال اذهوسنجلا نود. ءىبثل لصفاادوجو أ ءدسو هير نال
 وه هب راب دارملاو

 .سمال اد ربالف هب دنسملا

 دج مانا بعد نيرخأتملادنع و ,هدنع س م بمحمف لصف هل 1

 ضعبلا نع ”ىثلل لصفلا رمت ىنكيو لصف هل نوكي 0 حل
 5 : 01 لاق ىهألاو
 اقلاع ملا نءارهؤل ا نتا و تاذلا دع[ دوجولا ىف هيلاك راشملا || رع ىإ ( كيب

 نوكينازو<# سنجرهو 5 لوكيل هنا 2 ةششلاو دوجولاىف هيلا ١ فورع ان ةامصاخلا ةئيهلا

 هدر ان واهم نقتار انثفأ'
 كلدزوج ال, ءامدقلا دنعو ,هدنعر هاوح ال الصف نيعل اوتاذلان ٠فددأ هل :

 : اهتانكسو اهتاكرحو
 جارخال ديقلا اذهو
 ( نامز ىلع ) لدبام

 نوكي لب هتايع د رحال

 | ةلالدلاف لخد هتدال
 مويلاو سماو نام زلاك

 8 00 | قوبغلاو حوبصلاو
 ءىحجس مك ةمزالملا نيع جنيف ىلط رشلا ىنازيقالا سايقلا لصحم* ىلاتلا و ([تاملكلاةلالد تناك امتاو

 نيلح 2 ول اذكه تامالا روصتو ىلاعت هللاءاش نا سايقلاقحاول ىف ظ ةئيهااد رح نامزلا ىلع

| 

 ظ
1 
 ا

 ن1 هسا موسامقيعلاو تاذلاو رطو ل ند ددحاو ولك ةيهامثال |

 ظافلالا نم وكن زوج الو ةفدارزتما ظاقلالا نم اهنم لح و لك“ ا

 زكر زاخاتهدملالا 000 ا 0 دلعف ةفدادلا

 2 ضرعلا نع 2 هطوح / لصف 4س مايقلا نال 2 أملا ب هذم

 مدقملا نيب طس وأ ل م زالملا ليلذ ءآ ه اه زيع 2 هلوقو هل سنجل هنا

 | نامزلافالتخ اةداهثب

 ةكهلا فالتتخا دنع
 اهم دحاو لك اهزيا هن واسم تايلكن موا نبي وأسم نييلكن هقيقح

 .ةلصتلا ىرغصلا نم ميتبف اهلالصف اهنم دحاو لك ناك اهزيد الكو
 تاياكنم وا نبي واسته نييلكن ع ةقيقح تبكرتوا هنا ةلصاملا ىربكلا نمو || :

 ل 11 نان ناولطملا وهو واصفا اهنم ذحلا و" لك ناك هبال نم || ته اداخ دنقلا
 راما لل ١ ياعسل عسل قو راو

 قاتلا ءامش وهو ىطنم اما و ىاثلا ءاتال لوالاغافتال وهو. علا

 ا داما تعا" ناو

 ! داعاو برشيو برسنك

 5 : : 00 بلطو ب رك

 هللا فح مول مال_سل ا هيلع هلوق ىف 3 ار جس | اماو لوالا ء افتال |: | ىلع نالديالام#ا هيلع

 نيلتسم ناكر اورفك نذلادو امر ىل اع هلوق ىف كدا اماو هيصعل ىل ا ف ف هله تدم ةئيهلا نا

 دلا
 ةروسقف مالاسل ا هيلع و ع ةياكح ىلاعت هلوقىف 5 2 ع ا ا نا زوجبال م هلال

 ا نا ل ل ا ةدالاوح لالا توك
 كلوت ناف ,ح معلانود ب رعل |ةغلب صوص كل دف انل زاناو ةّئمهل اطرش ةدالاوه لادلان وكيو م ةروضلاو

 نود ةغلب صوصخ ريغ ىلكهج و ىلع ظافاالاف مهرظن نا كشالاو نام لاب تافلتحمو ةغيصلاى نارهم دباو ها



 رثك | انتامز ىف ابلاغنفلا اهب نود ىتلاةيبرعلاةغللاب ماقغالا لاقي ناالا هللا ةيقطنملاثحابملل اسانمنوكيل ىرخلا ٠

 القن ىضاقلاىلع باهشلا ف عقو هناف نيهراك انكول وا لاق فاىعالا

 ماهفتسالا ةزمهو ةيردصملاىنمم ب آلاءذهىف ول ةلك نا ءاقبلاىفا نع
 تلق ةتسلا ىناعملا هذه نم. انهه داري ىبعم ىاف ىلصو اماو ل

 هاوقف ان ىع ناك اذاف ايقطنم وا اي سع ول ظفل نوكي نا انهه حدي

 جاتناو مدقملا ضيقن ءانثتسا قيرطب ىبلرع سايق ا ةقيقح تبكرت وا.

 نيرا نم ةقيقح بكحزيال نكل لاقب نا قيرطب و ىلاتلا ضيقت
 نررخأتملا دنع بيكرلا اذه زاح ناو ءامدقلا دنع خلا نييواستم

 نوكيف ايقطنم ول ظفل ناك اذاو الصف اهنم دحاو لك نوكيال جنيف

 قيرطب و مدقملا ضيقن جاتنا و ىلاتلا ضيقن' ءانثتسا قيرطب ايقطنم سايقلا
 م جنيف اهلالسف اهنم دحاو لك نوكيال نكل لاش نا

 بيكزلا اذه زاحناو ءامدقلادنع دي واستم روما وا نيي واست» نب سها نم

 فالتخالان اب ا تبكرتول اذه ىلعف هلوق لصاح ذئنيف نب رخأتملا دنع

 نبي واستم نب ها نم في رعتلا بيكر ةحص ىف نرخ اناا نيبو

 قيل و فالتخلالا ًاغزف درفغملاب نقلا رار ةيواستمروماوا

 ءامدقلا دنع سذج هلدجوب نا بحيف لصف هل*ىثث لك نا نم صام امهيب

 دجوبال 5 لضف هل ةىبث لكل نس
 هيلا كراشملا ض رعلا نع هزيم هللصف هسفقنب مايقلا نأ عم

 رهوجلا نكل ايلام اسنج نكي مل هقوذ هلسنج دجو ول هنال هدوجوىف

 ماقملاءاضتقال مالكلا انبنطا امناو سنج هل دجوب الف قافنالاب لام سنج

 ( هكراشم نع ) ناسنالا لثم ( عونال ) قطانلالثم ( زيملا لصفلاو )
 وهف ناويملا له ( سنحلاىف ) سرفلا لثم كراشملا كلذو عونلاىا

 ها ناتشلا نع حا (هنع) عونلا ىا )١( لصفلا ىا ( زيم نا بيرق )

 سرفلان ع ناسنالا ريم قطانااناف ( ناسنالل قطانلاك بيرق سنج ىف )

 لصفلا ىا ( زيم زم ناديعب ) لصفلا ( و (و) ةيئاويحلاف ه1 نيكر اشملاراخلاو

 1 (د2) عونا نا 2
 ١ نيتكراشملا تانابنلاو راحمالا نع ناسن الا زيع اش نق ( ناسنالل

 ىثلا زمام اما لصفلا نا مسقتلا لصاخو ىبانلا ملا ىف هيلا ظ

 ءامدقل | نب

 حب حوا نأ نسال زر رح

 ساذج رهوجلا

 د6“

 لاا اشس2س7اتلاللاللسسس سس سس | بيب

 باطخلاو ماكتلا ىف ىضاملاغيص نايل والا ج رخو ةغالا هذه 14 6066 0 لاو> الا ضعي صاصتخاىف دعب الق دكا

 امطق ةيلاختم ةبيثااو

 نامزلل فالت>ا الو

 نم لوهجملا ةغرص لب
 ةغيصل ةفلاخم ىثاملا

 نم ةغيصو مولعملا
 ديزملاو درج ا ىثالثلا
 ديزااودرجلاو ىعايرلاو
 سبل وهايتش االب ةفلاخ#
 نامز فالتخا كانه

 دارملا ناب بيجاو

 فادخلا- ىلا: ةئيهلاب
 اهقالثتخا دنع نامّزلا
 هيهرتلا هنعمل ع
 يما فاك و
 نس ةكارتشم عواشملا

 ىلع لبقتسملاو لاحلا
 ناب بيحاو عءالا

 هيلع لدي ىذلانامزلا

 فاتخال عراشملا ةغيص

 لالا فر صحت لب ادبا
 تازلباو :لكفتسملاو

 مدع نامزلا داحماب

 هندحو الو هفالتخا

 نا مدان لاّميدقو

 ةلال دل ىةلقتسم ةعيهلا
 ةدالل نسل و نامّزلا ىلع

 ةداهدثب اهف لغد

 دزع نامزلا فالتخا

 ضع ىفةئهلافالتخا

 ةدالا ةداحما روص

 ةعيهلا داع ا دنعدداختاو

 فالتخا روص ضعه ىف

 اا ناحرللاو ةداملا

 ند داهشثلاو تاحدّتب

 نأ مدا ع ناك اذا

 مزاتسم ةئرهلا فالتخا 0
 نامزأ | ا

 داحتا روصضءب ىف نامزلا فالتخا درحيوخ هاعداام ىلد دهاشل اذا ثحب هيف لوقاو هداحتال مزلتس٠ اهداحاو

 ةديافدي نم ةئبهل اداحنأ دنعو ةئبهلافالتخا دنع مهلوقل نوكيالف اهفالتخا روص ضعبىف هداحنا درجمو ةداملا



 ا ع مهل انا ىلع نادهقي نادهاش انل لاعبو نضراعا نا ضب | نكمو لوالاهيج والا ىلع درواام هيام درب هنأ ىل

 2 هك ١ ى ةكقل ذاع ادنعنامزلافالتخا امو راذلا اه لكمال

 بهذو ر وصل | ضءب ىف

 لادلانا ىلا

 ةداملا و» تامزل|ىلد

 قاالامف ةئيهلاط رش

 ناهتّئيهب لد نا هلوقب

 هلال ءلاىف الخ د هتكمهل

 اذه اوكي اذه ىلهو

 عضعل

 زارتحاللال عض وتلل د يقل ا

 هناوذ اونامزلا رع و
 (نيعم)هلوةبةروكذملا
 وا برضىفإك ادحاو
 برض ىف أك هنمرثك ا

 ( ةثلثلاةنمزالا نم )

 لاخلا و ىذاملاقلطم ىئا
 نادهو 'لفتملاو

 هيج وتلا ىلع ناديقلا

 وهف ) عسوتال لوالا
 ( لدي ملْناو ةملكلا

 وهف ) كلذ ىلع هتئيهي
 نا والا ( مالا
 هب ري نال ءادتام لاش
 نال م اضن نااماةدح و
 والا لوا هنع رع

 ةملكلا ىتاثلاو مسالا

 نا مزلي اذه ىلعو

 لامفالا ءامعا نوكي

 نال: ىطاوحو" تالك

 ىنعكإ ناك اذا تاهه

 ةلكنوكي نع بسا كعب

 اهاياةاكأادعاماو هلثم

 حو) ةيظفل روم الفاع<|
 0( وك نا انما
 لوقاومسالاى!ليقو

 اذه لح نا بنالا

 ىلإ اعجار شي اريعفلا
 نم ع 1 درغلا

 مسالاب صتخمال ماسقالاهذه رثك انا

 ةلازمام اماو بيرقلا سنحلا ىف هكراشب

 لكي دعانا و بيرق اما لصفلانا جنيف دلعي يناثلا و ةييقتال والان

 ميسقتلا اذه تلق ناف ناعسف لصفلا نا هنيف ناعمش وهف اذك هناش *ىث
 ع

 هسنح قال هدويج وق كراشملا ٠ ع هل ازمو رهودلل اصف 4سفط مايقلا

 مست 1 هيلع قداص مسقللاو نير + اتملا دنع
 جنيف لطاب وهف مسسقملا 0 زرصاخ ربغ ميسقت لكو مسقملاما اقال

 زيمللا لصفلا ىلع قداص مسقملانا مدنال انلق لطاب مسقتلا اذه نا

 ماسقالا ىلا لصفلا ميسقت انهه فنصللا دارا فيكح دوجولا ىف
 افا هنوكل روهشم ريغ مسق دوجولاىف زيملا لضفلاو ةروهشملا

 رصاح ريغ هناش اذه

 نع جرم اكمسقملا نع جرخم ذئنيغ نيرخأتملانيب و ءامدقلا نيب هيف

 ( ثلاثلا اماو ) ردت هيلع مسقتلا ةدص مدعب ضقنلادرب الف معسقتلا

 رظان ثلاثلا اماو هلوق نا رهظف اهتاّي زج ةيهام نع جراخلاىلكلاىا

 ىلكلا كاكفنا ىا ( هكاكفنا عنتما ناف ) قبس اهث اهنع اح راخوا هلوقولا

 ال ) نش نع ةيهاملا نعهك اكفنا عنتعام ىا و اهنع جراخلا
 نعهك اكفنا عنتع الام ىا (وهف)ةيهامللا ن :عدك اكفنا اعنتع ملذاو ا 0

 رهاملا نع ا اكلانا مسقتلا لصاح ( قرافم ) ضرع ةيهاملا

 ة ء هك اكفنا عنتعالام اما و ةيهاملا نع هك اكفنا عنتعام اهأ

 ةيهاملا نع جراخلا ىلكل 1 ليف قاراقم نما لع ىلاثلاو مز ل . نق نع

 ىا (نوكيمت مزال ا) ضرعلا (و) قرافمضيعاماو مزك 06 اما
 0111| ( داوسلا# ) نايعالاف نوكلاوهو ( دوج وان اًمزال ) مزال

 مزاللاىا (نوكيدق و) جراخلا ىف هدوجول مزال داولا ناف 0
 :ىثلا ه.لعبام ةيهاملاو ناسنالا ةيهامىلا بحتلا مو زاك( ةيهالل امزال )

 مزاللا ىا (ىذلا) نيبلاىا ( وهو نيب اما ) مزاللا ىا (وهو) ههنكب

 موزا« ىا ( هموزا« روصت عم ) مزاللاىا ( هروصت نوكي ) ةيهام
 ةدعم ةوق نهذلاو ( نهذلامزجىف ) روصتلا كلذ ( ايفاك ) مزاللا

 مزالا|نيب ْئا ) [مىهندد موزالاب ) تاقيدصتلاو 0

 لوالاناكناف اريثكوا ادحاو) اذهىانبال هءاهض-» صاصتْخانارهاظو

 اهف الثش ا دنءهداحتا 0

 || دبعبلا سنجلا ف هكراشي اع ءى

 ظ نوكي اك دوجولا ىف كراشملا نع ءىنثل يملا لضفلا ىلع قداص

 بهذام ىلع بم معلا ف صخللا رمح ( الع ئم< ) اياحا نريثكىلع لمعال حدي مل يا ( ىنمملا كلذ صخغشت ناف

 ا |

 ١
| 

: 





 1 كك

 ةيقتص قل طوطخ مب طرح اك  ثلغملا ةيهام
 ثلج املا ةرهاملمزالوبف عا عار ارؤلا ىف نينمتاقلا ىت واز ىلا عدلا د دضورؤملا ثثلا اياوزلا ىواَش

 ئ . ىلشلا ناهوْلا موجب مونعموبت عازلا نان الا ىتوازنملا ثنثلل ةضورفللا تاكا اربل ىاشملا

  ثلشملانم دملو لك ىِلَسل' ناهربلا هاوار مولعملكو نيت الا ىتوأر نمو ثلثملا نم دمس و لكف
 اياوزلا ىواشانا لوالا لكشملا قراعتمنم مه ثلُي ١ ةهامل# :ةلوهف نيتمن افلا شواز نمو

 - .”بولطلاوهو . ثاثلا ةيهاملمزالوهف م عارززا ق نيم اعلا يوان ىلا ثلثلا ةضورفملا ثلذلا
 نرم ةقشلا نهىف تترئارم ايقلأو تاق مما لوال زكا فراتمرت راع نع ميتا ثني |سايقلاب ف

 0 نذلا نب م رص انهم قدا ل ال 6 فر ااعملا



 2ع هيل |

 ةءوضوم اهناقيتحأاو رك ذملا بطاخلا

 ماسقنالا ناف ( ةعبرالل ) ةئاكلا ( نييواستم ماسقناك ) موزلملاو

 قيم ل رخآآلا لع نيعسقلارحا لضفال نا نبي واستمع

 + نيبلا ريغ ىا (وهو نيب ريغاما و) ايم زجام و زا روك ذملاءاسقنالا

 وزاملاو مزاللا نيب ىا (امهنيب م وزالاب نهذلا مزج رقتش) ةيهاثل مزاللا ىا

 0 راملا ماللا (نيتمافل .ثلثلا ايازااىواغتتك :طبسو لال

 لاح رقتسم فرظ (ثلثلل) هوقو ىواستلا ىلا قلعتم نيتمئاقل

 انا وزلا نوكلاح نيتماق ىلا ثلثلا اءاوزل!ىواستك ىا ثلثلا اناوزلا
 ثلثلا اباوزلا ناف ىلاعت هللا هجر ىتوكليسلا لاق اك ثلثلل ةضورفم

 لكش ىهو ثلثملا ةيهامل مزال ثلثملاىلا .اهيوانت ثلثلل ةضورفملا

 نيتمتاقلا و اذكه ىمل

 ايا وزلا نا اذكه

 هلوق ند

 س ىمدنه ناه 0 7 وه موقابسم جة[ وطخ هب طيح

 سايقلاروصتو اذكه كلل (هواز | هواز) كلذك

 ناهربلاءارجاب مولعم وهف نيتمئاقلا ىت وازىلا!مواسن ثلثلل ةضورفملاثلثلا

 ايوازلا نا جنيف ثلثملا ةيهامل مزال وهف ىلسلا ناه ربلاءا رجاب مولعم لكو ىملكلا

 ثلثملا ةيهامل مزال نيت اقل ا ىتوا ا اموا لق تاثلا ةضورفلا للملا

 ظفحاف ليقامد رت الف هنالب نراقه طسوا دح ى | ىسدنهلا ناه ريلا نا رهظف

 ىلع نيبلا) قلظي دق ىا ( لاّشب دقو ) لاقلاو ليقلا ىلا تفتلتالف هانينام
 مزاي ىذا مزاللا

 فاك طقف هم وزام روصت ناف صخ الا ىنعملاب انيب اموزل موزالا اذهى علو

 لوالافد

 انيبامزال ىعس هاايفاك هم وزام روصت عم هروصت نوكي ىذلاهلوق وهو

 مزاللا كلذ ناوضا ىا 2 هم وراه رودصت نم

 رعتلاب رسفملا مزاللا نا ىنعي (معالوالا و) امهنبب موزللا مزج ىف

 نال موزالاب مزطحاىف فاك موزاملا عم مزاللا روصت نا مث ىنعملاب

 ةيهازل مزاللا مسقت ىلع در اولا ضقنلا ئ ع تاوج 5[ لاعب دقو هلوق

 ريغ مسقتلا اذهنا لاه نا قي رطب نبل اريغلا ىلاو ,عالا نمل نيبلا ىلا

 مسقت لكو هياع قداص مسقملا نأ عم صخالا ىنعملاب نيبلامزاللاىل لع قداص

 رصاح ريغ ميس ” لك و مسقملا م اقر 2 7 ميسقت وهف اذك هناش

 - حس -- مود

 رارخم 0 كاع طاب مسقتلا اذه جنيف ه لطاب وهف مع مقل ا 1

 موهفأ اعوبم وم الاثم كا نوكيف ةيلكل ا ىتاملل ةعوض وه اح الكلاو ةراشالا ءامشاو تارمغلانا نم

 نيبطاخلا نم لكل عوضوم الثم تناناف ةسرجلاىتامإلل © هال

 عضولاب نيروكذملا

 لقمت عضاآول اناف ماعلا
 ىناهملا كلت نم دحا ولك

 ىلك موهفم نعى
 لك ءازاب ظفالا عضو و

 قرفلاو اهنم دحاو

 اهناكرتشما نيب و اهتم

 ةددعتم ى اعل ةعوض وم

 كرتشلاو دحاو عضوي

 عاضواب اهل عوضوم
 (*”ىطاوتفالاو )د دعتم

 نا لاقي نا بيانا

 ىعس ىنعملا كلذ

 الا ايي 0 2
 ىلكلاو ايةيَقحاياكف

 نا ) اًئطاوتم نوكي

 ةينهذلاهدارفاتوّتسا

 ىا( هيف ةيجراخلاو

 هضعب قهلوضح ن وكيال
 دغاوا مدقاوا ىلؤا

 (سمشلاونانالاك)
 *يطاوتلا نال كلذو

 هدارفاو ىذاوت اوم

 اهكشم وز هيفقف اوتو

 هل وصخ ن اك نا

 * ضع ىا ( ضعبلاو
 لاق ( ىلوا ) هدارذا

 ءافدلان اهرب ىف جدلا

 نيكراشتم نائيش ناك اذا

 كلذ ناكو سها ةعيبط ىف
 هتاذب لوالل الا
 ناكهتطساون رخاللو

 و سصالاي ىلوالوالا

 ديلا روحا
 كودو نحل

 ىءمال ديرح 9 حرش

 ىناثلاى ةوقلابوا لقاو لوالاىف لءفلابوا رثك | ىنعلاكاذ تالك نوك الا ىنعمف رخآ نم و 0 ت1
 رظانلا ككشي هنال كلذو (رخالا) ضعبلا هلوصح نم (دشاوا) مدقاوا لاقينا بسانملاو تاذلإب (منقاو)



 | ا .ىلاةيسناابد وج ولاك ) ان وامّحم كسلا اقواستم "ىطاوتا نوم نويقارشالاو اريثكوا ادحاو هادم ناك له

 ناف كيكذتال ةثلثلا ماسةالل لاثم اذه ( نكمملاو بحاولا
 ةلءهنوكل مدقاو هتاذ

 نوكلدغا وتانكملل
 را ان كا درعا

 ةدشلال ىعمال و تانكمملا

 اذكرو اناا وكلا

 اب صتخمال مقتلا

 ادحاو هائعم نوك

 دت الثم كرتخما ناف

 بسحب ا زج نوكي
 نوكي دقو هينعم الك
 نوكيدق و امهبسحايلك

 ينعم دح أ بسحب املك

 رخالابسحب ايئزجو
 ىلكل اهانمم ريثعااذاو

 اقطاوتنا ناوكي دقق

 6 نوكي دوو

 ناف ىتاثلا ناك ناو)

 قام انكم نا

 يا( وتلا

 دحا ىف طخالي ال

 رخالا عضول |نيءضولا
 نامزى اناك ءاو_س

 ءاوسو الوا دحاو

 ةيسانم نيئيعملا نب ناك

 نذل لااع و الازا
 هلا حرشف

 ل لكلا كك

 رشبااكرتك اواةدحاو

 ةيسنااب(كر ىلإ وهف )

 لملاو :عيا ىلا

 دحاو لك ىلإ ةنننلا

 عوضوا (نيعااك )اهنم

 ءاملا عيبنم و ةرصابال

 ة.كرلاو بهدلاو

 ءاوس ©

 ةغإ

 الو')اهريغو سعملاو
 لب كلذكنكي ملناو

 دوصقلا نا فيك صخالا ىنعملاب نيبلا ىلع قداص مسقملا نا منال لاقو 1
 ١ ىغتقم هلال ىلواٍبجاولادوجو < ه4 )

 هعوق و صخالا ىنعملاب 0 ةروهثملا ماسقالل ناب ميسقتلا اذه ن

 لادا دق 4 : صملا راش ىدح ءأ ا ناعم ىلا ةيسثلاب هناف ليا

 صخالا ىنعملا ةردن ىلا ا ةغيصي و لياقتلا ىلع لادلا عراضملا ىلع

 ىنعملاب نيبلا مزاللا نا رهظف هآ ىذلا مزاللا ىلع نيبلالاّش دقو لاقو
 .مسقتلا ف لخدال اك مسقملاوهو ةيهالل مزاللا ف لخاد ريغ صخالا

 ذيئاسالا ضعب لوخ نم ررقتلا اذه معم .ميسقتلاىلا ضقنلا هيدر الف

 | نئاكوه ( لاوزلاعيرس اما ) هنال نام ( قرافملاضرعلاو ) مالعالا

 ءايبللا لجا نم ةشهدلاو ريا اوه لجمللا (لعولاةرفطو لح: ركل

 بيشلاك ) نئاكوه ( لاوزل*ىطب اماو ) فوذخلا ىنعم نيتححمنب لجولاو
 رقفلاك لا وزلا نكمي ىلا لماش ريغ ميسقتلا اذه تلق ناف ( بابشلاو

 مكادل ار قفلاكلاوزلا نكمم نا تلق مسقملا ماسقا نم هلا عم الثم ديزل مئادلا

 ( نه دحاو لكو ) هبمسقتلا ضةئءالفر وهشم ريغ هلال مسقملا نع جب راغ
 اماو ةدحاو ةقيقح دارفاب صخب نا اما ( قرافملاو مزاللا ) ضرعلا

 ( وهف ةدحاو ةقيقدس دارفاي صتخقخ انا ( ةدحاو ةهقيقحدا رفا صتخال أ

 ةوقلاو ةوقلاب (كحاضلاك ةصاخلا) ةدحا و ةقيقح دارفاب صتخام ىا
 ةدحاو ةقيقح دارفاب صخب مل ناو ىا ) الاو) زا لعفلاو

 ةوقلاب ( ىثاملاك ماع |١ ضر رك ( ةدحاو ةقيقح دا رفاب صتخن الام ىا (وهف)

 ماشا ىا ( اهنا مسرتو ) تاناويحلا نم هريغلو ناسنالل لعفلابوا

 ىا (ام ىلع ) ةلومحلا ءازجالا ىف مداكلان اف ةلوتت ىا (ةلوقم ةيلك)

 ضرعلا نع هز رثحا ( طقف ةدحاو ةقيح ندت) تناك دددف ل1 ةققح تح ىلادارفالا لع

 لأ اذهو حوتلاو سلا و لصفلا نع ةراتسا عيه قال تأ ماعلا

 ةصاخ ايضىع الوق طقف هلوقو ةصاغلل ديعب سذح ىبلكلا نال صقان مسر

 صقان مسر ةهزاللا ةصاخلا نم و ديعبلا سنحلا نو رص لكو اهلةمزال

 1 ةييرقلا ساو

 ىا ( هناب ماعلا ضرعلا ) 0 و( هيلا تفتلت الف رصبتف مان مس ر

 ىلع ىا ( ةقيقح دارفا ىلع ) لو# ىا ( لوق» ىلك) ماعلا ضرعلا

 في رعتلا اذه لاقؤ مهشن مل سضعب )او ىدكر ,لاوه ةصاخ

 اماف للح ناذ ال وا لّدن هيبنع» نيب للخت: نااما ىتاثلان ورك ذب مهنال ثحب انهه ىناثلا ىلا لقن مث امخدحال عضو

 دارا نا صملاف كرتشملاوهف لاحت مل ناو لج رم اوهو الوا زاجلاوا ةقيَملاو ا لوقنلاوهو ةبسانل نوكي نا



 ا
| 

 جرف حراشلاهب حرص 5 بسانملا عم نقدا از اناو لوقنلاىف لح رلا ل ديف همالك رهاظوه !ك لقتل اىالغ ش

 8 مالا تامر كدا اردتم لجرلا © هه )  لءجدلا باوجلاو ةمدقلا نع لتر أ
 ةيسانملا رشع مل ال هبال 1 5 ١

 - ماحس عص وال ةظحالم هناكف

 ايضرع الوق هلوقو ةصاخلا نع زارتحا اهرب

 ءاف اهل لانو ليصفتلا دعب لمولا ىلع لخدت

 انهه اهانعمو هج رحاد جب رخل حجب رحد باب نم

 ىناثلا (و عون ) لوالا ماسقا ( ةسْح ) ىهف
 ( ماع ضرع ) سماخلا ( و ةصاخ ) عبارلا ( و

 قئاقلاب نيقفتم ن ريثك لغو ادحاو ىلع َك

 باوج ىف قئاق+لابنيفاتخم نب ريثك ىلع لوق

 ةيلك اماو هرهو> فوه ءىشث ىا با وج ىف 3

 ىطرسشلا ىنارتقالا نم جنيف ماه ض ع سم

 ءىث لكو لاشْناب ةجتنل مزه ىلا ىرخا

 *ىداتيف تك ماسقا هس ىلكلالا مج

 امو ميدقتلا ىلا ام# ضقنلا درب الف اهدا

 ةقلعتملا ثاحالا ضعب نيس نا دارا

 لضتلا ) لاقف ثتاروصتلا :ئداجل هوو
 :م اييعونايعم أرجو ةنعوت ةضخ تع

 أميعد و ةيعون ةنيعم 0

 لصقلا هلوق لل 0 ل

 ةدحاو ة هقيقح ريغ دارفا ىا ( اهريغو هذ

 | ترض اذا ا( نذا) .تانكلا كد:

 | لوقم ىلكاماو ايضرع الوق طقذ ةدحاو

 | ثلاثلا و سنج ىناثلاو عون لوالاف اصنع

 ١ || انهه ناتروكذم قرافملا ماعلاضرعلاو ة
 | ءايشالا نوكل مزاللا ماعلا ضرعلاو

 (حو)لقنالو لوالا |
 ه ) لاقينا بسانملا |

 (لوالاهءوضوم كرتنا
 ليقوال واهل عضوامىا

 لمحتسيال نا ىلا
 هيف

 كلذ لا ةبسنلاب ةقيقح

 حالطصالاو ع_ضولا

 نوكيةيناثل |اهثباعم ىلا

 ازاحم لقانلا دنع ةقيقح 1

 لوالا عضوا العا دلع

 در الف سكعل اب لوالا
 ليعتسدق ةؤلصلان ا

 هيف لوقاو 0
 لصاح حريصيذا ثحب

 لمعتسا نا باقل ثلا ظ
 لوالا عو_ضوملاف  ةصاخاماو لصف اما و سذج اما و عون اما ىمإ

 ةبسنلاب 0 ةةيقح

 لاك سا 57
  هعوضوم كرثب ى
 هلامعتسا هيلع لوالا

 ١ ىناثاا هعوضوم ىف

 كعب هيف هراهشاو
 لوصف بسك زف هنع

 رج انلا ةكذا عا
 2 ل م“ و 0-1 ع : ل
 ل

 ا ةعقاولا الفاف الا هذه ىا (ناملا

 | لاوحا ىلع لادلا طظافلالا ىهف 0

 سرغلاىلاليقو ري او

 تاق م ىرالا ىلع

 لاغبلاو ليلا ىلا

 ال وقم 62 ةصاخ 20 عل كل كرب ا و صا د ل شم هع فكس

 هاف (موصلاو) ةصوصخلاناكرالا ىلا تلقن ع 0 تعص و اهنا ا

 فرعلاوه لقانلاناك نا ايحالطصا ) الوقنم ( و ) ةبنلاعم صوصخت اكا



 ا لاينر واع انو افتم ا اقواستم ”ىطاو +11 نيس نويقارش 2 اريثكوا ادحاو هادم ناك له

 « هم )) نان كيكتتلل ةثلالا ماسقالل لاثم اذه .( نكملاو بحاولا
 ةلءهنوكل مدقاو هناذ

 نوكلدغا و تانكملل
 لان رع راك ا دارا
 ةدشال ىعمال و تانكمملا
 اذه و ةزانالا ةزتكاالا

 اع يحال لقتلا
 ادحاو هائءم نوكن

 دثا الاثم :كرتخملا ناف

 بسحب امزج نوكي
 نوكي دقو ينعم الك

 نوكي دقو امهبحايلك
 ةيبئعم دحأ بسحب املك

 رخالا بسحب ايئازجو
 ىلكل اهائغم ريثعااذاو

 انكطا وتم ناوكي دقف

 كف ناوك دقو

 ناف ىتاثثا ناك ناو)

 ىتاعا ا كلل ةعضو ناك

 ىلا ةيونتلا اك
 دححا ىف طخالي ال

 رخالاعضول !نيءضولا
 ناَمزى. اناك ءاوس

 ءاوسو الوا دحاو

 ”تانم نامل نن ناك
 سلا لع وذ الأ
 2 لا رشف

 هل نم لكلا ناك

 ريئبااكرثك اواةدحاو

 ةيسنااي(كرشملا وهف (

 لمجلاو عيا ىلا
 دحاو لك ىلا ةيسنلاب

 عوض وأ (نيعااك )اهنم

 ءاملا عينمو ةرصابلل

 ةيكرلاو بهذلاو

 الو')اهريغو سعملاو

 لب لب. كادكنكي ناو
 - |[ضرحال عصو

 الا ىتعملاب نيبلا ىلع قداصمسقملا نا منال لاقو مسقملا

 .اب نيبلاو ةروهشملا ماسقالل ناب ميسقتلا اذه نم

 ملا لوهجلا ةغيصب و لياقتلا ىلع لادلا عراضملا ىلع

 | رهظف هآ ىذلا مزاللاىلع نيبلالاّش دقو لاقو
 مقلاوهو ةيهالل مزاللا ىف لخاد ريغ صخالا

 ند ربرقتلا اذه 0 ”مسقتلاىلا ضقنلا هيدر الف

 رس اما ) هنال نامت ( قرافملاضرعلاو ) مالعالا

 او ريا اوه لجلا (لجولاةرفصو للا ةرمع)
 لاوزلا*ىطب اماو ) فونلا ىنعم نيتححن لجولاو

 ا لع

 كم نا تلق مسقملا ماسقا نم هلا عم الثم ديزل مئادلا

 ريغ ميسقتلا اذه تلق ناف ( بابشلاو

 ارفاب صيض ' نا اما ( قراقلاو مالا ) ضرعلا

 ارقي ضتخ نان 9 ةدحاو ةقيقحدا رفاب صتخ ال أ

 ذلاك ةصاخلا ) ةدحا و ةقيقح دارفاب صتخلام ىا
 ضصيخ ملواو يا, (:الاو) د ذاك ف الك لعفلاو

 1 هدا وا ةقيقح دا رفا صتخن الام 0غ (وهف)

 راو ) تاناويحلا نم هريغلو ناسنالل لعفلابوا

 .ازجالا ىف مالكلاناف ةلوم ىا (ةلوقم ةبلك)
 طقف ةدحا و ةقيقح تحن ) تناك ىتلادارفالا ىلع

 ردا ارضنا نم هر (به رخال وق ملم
 هلوقو ةصاؤلا كيعل سفح ىلا نال صقان 9

 ل نك ديعبلا نسنحلا ن 4 كيل نم لك و اهلة مزال

 1 ره نطو
 0 2 هيلا تفتلت الف رسصتو مان مسر

 لع ) لوم ىا ) لوقه وقم كك اعاا ضرعلا

 1 ناسا واى ىد رعلاوه هصاخ

 ب 0 تاامأ ىناثلان ورك دي مهنال ث ثع اذهه "1 لقت م

 اي مل ناو لج رااوعو الوا زاجماوا ةقيقهلاوا لوقنملاوهو ةبسانمل نوكي نا

 0 ' ىننتم نال ىلوا بحاواادوجو



 جرف حراشلاهب حرس اك بسانلاءم لقئلادارا ناو لوقنملاف لجئرملا ل ديف همالك رهاظوه اك لقنل | قلطأ|
 1 هو. ) لعجدلا باوجلاو ةعسقلا نع لحجر

 ةذكلا و ةقيقحت ريخ دارقا ىا(اهريغو ياو ةقينح 1
 ايضرع الوق هلوقو ةصاخلا نع زارتحا اهريغو هلوق (ايضرع الوق)]

 صقان مسر اضيا فيرعتلا اذه عونلاو سنملاو لصفلا نع زارتح
 ءاف اهل لانو ليصفتلا دعب لم#ىلاىلع لخدت ةكلذف ءافل | (تايعلا |

 انهه اهانعمو ةحرحد جرح دب جرح د باب نم ردص» ةكلذفلاو نويانا

 تيفلدا ا( نذا) تانلكلا كد 0 ىا تكلذف صملا لاق

 ىئاثلا (.و عون ) لوالا ماسقا ( دس ) ىهف ةروكذملا ةسخل|تاموس |
 (ما ضع )رسال( ودصاج) ميار[ لصق )تلا(

 قداقطلاب نهقفتم نبريثك ىلعو ادحاو ىلع لوقم ىلك اما ىلكلانا

 تباوجىف قئاقملابنيفاتحم نتريثك ىلع لوقف ىلكاماو - باوجوف
 ةيلكاماو هرهو> ىفوه ءىث ىاباوجىف “ئثلا ىلع لمح ىلك ما ووهام

 :لوقم ىلك اماو امض ىع الوق طقف ةدحاو ة هقرمد تخحنام نع ةاوقم

 ل اثلا و سنج ىلا !او عون لوالاف ايض رع الوق اهريغو هقيقح دارفاىلع

 ىطظرسشلا ىنارتقالا قم جنيف ماع ض ىع سماخلاو ةصاخ عبارلاو لصف

 ةصاخاما و لصف اما و سنج اما و عون اما ىلكل نا 2 نمو

 ص 5 لك لاش نا ةجتنل اءزه ىلا 0 ىربك مضيو ماع ض ىع امأو

 ءىدابم ىهو ماسقا ةسخ ىلكلانا مهني ماسقا ةسمخ اذك هناث
 انهه نائروك ذم قرافملا ماعلاضرعلاو ةقرافملا ةصاخلاو تاروصتلا

 ءايسشالا نوكل مزاللا ماعلا ضرعلاو ةمزاللا ةضصاخ 1 اىلا ةيعبتلا

 الو ميسقتلا ىلا ام# ضقنلا درب الف اهدادضاب ةبترملا 1 ةفشكل

 ةقلعتملا ثاحالا ضعب نيس نا دارا سلا تابلكلا نم سئل

 لصفألا لصفاا ) لاقف تاروصتلا ءىدابا ةهزاللا لاوحالا ديف 32 اهلا

 نك امعوت ان رعم 0 ةيعوت هةبصد ثتعقو ا ُط اهنا ال ىنعي (تلال

 ةلاسرلان 4 أميعد و ةيعوت ةنيعم 0 ةلاق

 6 ةعقاو ذا ظظاقإ الثا هده 9 ( ىزطاو قالا ثحاس فل ةيس

 4 لاوحا ىلع لانا ريكا ىل والاةلا#قملا ةطساوت ةلاسرلا 4

9 0 
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 ليصل هلق ىلا عقلا هدار ةسوخ ى ةلطأو ُزحلاو , ىلكلا

 كلذو علاطملا بح اصهب حرسماك كرتشملا ىف اجر دنم لير ملا
 ةيسانملا ريثسي مل امل هنال
 عضوا ةظحالم هناكذ

 (حو)لّدنالو لوالا

 م ) لاتينا بسانملا
 (لوال اع وصون كوننا
 ليقوال واهل عض وامىا
 هيف لمعتسال نا ىنملا
 كلذ ىلا ةبسنلاب ةقيقح
 حالطصالاو ع-ضولا

 سابقا“ تآل وتنملاناف
 ن وكي ةيناثل | اهنم اعم ىلا

 ازامملقانلادنء ةقيَقمح

 لوالا عضوا |لها دنع

 اهشناعم ىلا سايقلابو

 دو الف سكعلابلوالا

 ليعتس دق ةواصاانإ

 هيف لوقاو ءاعدلا ىف
 لصاح حربصيذا ثحب

 لمعتسا| نا ىلب املا تشل!
 لوالا عو_ضوملاو

 ةبسنلاب يمس ةةيقح
 قالو هقيقح هنا

 لاقنن اب سانملاف هيفام

  هعوضوم كرب ىلا
 ٠ هل[ يعمس | هيلع لوالا 1

 ىناثلاا هموضوم ق

 كئش هيف هراهشاو

 ل قصات معا هزو

 الوّدنم ىع# ) هّمذلا

 وه لقانلاناكن ا افرع
 ( ةبادلاك ماعا!فرعءاا

 بديام لك تءّضو اهناف

 تلقت 3 ترا ىلع

 لاغبلاو ليلا ىلا

 سرغلاىلاليق وري او
 ال ودم 2ر0 ةصاخ 1

 هناف (موصلاو) ةضوسخ ان اكرالا لا تلقن 1117 كرش يا ) ةواسلا# حرشل اوه ”نقانلا ناك نأ اعز

 فرءاوه لقانلاناك نا ايحالطصا ) الوقنم ( و ) ةبنلاعم صوصخملاكاسهالا ىلا لقن م كاسمالا قاطل ْس



 ةكرحملعوضوم هنافنارودل |لئم (راظنل ا و) ةثلثلا ةنمزالا

 اينومةسلا برش ىلع
 زاوج بترتك امدعوا

 ةراهطل | ىلع ةولصلا

 هعوضومكرتي 1 ناو)
 هيف لمعتسا لب (لوالا
 ) هيلاةيسنلاب 0 (

 هنع لوقنملا وهو

 ىنمع ليعف (ةقيقح)

 ىا سضالا"ىثلا قح

 هتفيقح نم وا هينا

 نقب ىلعهنم تنك اذا
 لمعتسملا ظفللا ناف

 مولعم وهم امم ىف تبدم

 ريك ذتلاءاوتسالءاتلا

 ليمذ لكف ثينأتلاو

 نم, لقنلل لمحت
 ٍ ةيعسال اىلا ةيفصولا

 لمصالا ىةّقيقحلا ظفل

 | فوضصوم ىلع ةيراج
 اكروك ذهريغ ثنّؤم

 | ىني هليثقب ترعى

 ١ اذا لعفلاناف نالف

 فوصوم ا ىبع هس ع

 نم هلدبال روك ذملا .
 دخؤت نا زاحو ءاقلا _

 | ف ؛. مزاللا قد نق

١ 
4 

 5 نركقم هسفل ىنعم ىلع 0 ةاكىلا لكن ُْ هنع رادع ال عون ود هناف لعفلا لدم (ةاحلا تاغالطصاكصاخلا

 مالابت رث ىلا لفن مث ؟ىئلالوح 6 ) 56٠

 قبس اعف ةدرفملا قاعملاف ىناثلا ل صفلا هلوق ىلاو ظافلالا ف لوالا

 ةافلالا نع ةرابع ثحابملا ظفل نال لكلا ىلا ءازجالا ةيفرظ مزلالاو

 "0011 تحايل نا عم طافلالا نع رابغ تلاتلا لصفلا نوكي:اك
 زاك ناو ةسخلا ءاز>الاهذه ىلا ةبسنلاب لكل اوه ىذلا ثلاثلا لصفلل

5 00 
 / 06 ( ثلاثلا لصفال ءازحاو طافلالا نع ةرايع ىه ىلا ثحابملا
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 .لصفلا نم ةيعون ةنيعم ةصح ةعقاولا ظافلالا ىا ( لوالا ثحملا ) دادعا

 أ يناثلا هلوق ىلا نوكي دق ىلكلاهلوق عومجم ربخلاوا ركذيسام ثلاثلا
 | رابتعاب ىلكلا م بقت ثحملا اذه ةيت الا ثحابملا فلاحلا كاذكو انلق اذا

 (نوكيدق) 0 راسا( نكلا لكنا دم ابفا دم ىلا خارفالا
 سقنل) .منتع ( ال ) نايعالا ف ىا ( جراخلاو دوسيولا عنج )ب وف ا

 عنتمانا و نهذل ا ىف ناعنت# ى اكلاظفل موهفم وك العا ) .ظفالا موهفم

 سفنلال هلوق موهفملاكلذ ىلا رظنلاب هتيلك نوكيو حراخلاىف هدارفا

 ماللا و دوجولا عنتمم نوكيدق هلوق ىلع عنتع ردقت فوطعم اظفالا موهفم

 ىرابلا كي ريثك ) ردقملا عنتع ال لعاف وهو ةدئاز سفن لوك فال
 نع هلو ( ها نع

 رور4ل| ريعكلا مجرب ىتاثلا ر دقتلا ىلعو ةردنلاو ةلقلا ىنعع ةزا زعلا نم

 |0003 1 ذ ردي ولف يان دعما نع هلوق ,قعم نوكف ىرابلا كت ريثما

 ىراللاىلا ريجلا محد لوالا ىلعو تاروا لاو هيكل 2 ||

 هلوق ةفاطل ىن الف ىلاعت ىرابلا ركذ رثكو بلغ ىنعملان وكيف ىلاعت

 | ٠ اهلماو ةريكلاو دبل |١ ىبعع ةزرعلا ن هدوخام ها

 ظ راذتعا ىرابلا كب رسشىلا هعما نع هلوقفف ريضلا ارا ق لاف هعما نع

 || طقف 0 0 0 داق ا طظفا ا

 0 0 4م 0 ناو 0

 001 4: طاب وملاروسوه ىذلا ضعبلا ىنععب عرابضملا ىلع ١ | لاكشإ الف ,ةتباثلا
 اروحيلوتاو 0 0

 فب عك بار شيا

 |[ نان: ف رم ةيضَق رهاظلاىف خل د ةينام 3 هاعبار كا
_ 
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 هيج فحم و هديل ل دع جة ا

 ام لعق مكب 0 ع 1 ١ 0 3 ف م 0 5 ا انك امه+ اد ولي لست

 [[ةلخادلادق ةدافال ةمالث 1 زح ةبحوم ةيلج خا نوكيدق ىلكلاهلوقو 9



 ىزاجملاهانمم ف لمعتسلا ظفللاناف لعافلا ىنمم. ىعم ردصم ( ازاجم هيلا لوقنملاىلا ةسنلابو ) ءاتلاهنم فذعأا
 ىلصالاهانعم نع ظفالا اذهىف زاج ملكتلا ناب هجوب دقو ا هادم: ىا ىلصالا هءضوم زاج دأأ
 يفد رشا ودعا لا 3-77 3 ْ :

 دضالا) از اولا: ٠

 ناويحلاىلا ةيسنلاب 7” هيج ول ىف ل ضعبلا 7 ةيرعلا 3 ةامعتسم ىهو

 سارتفالا وقل لهما محن لق ةلكو 000 ىلكلاىت مالا او ةيلك ةبج وم هنا لوقلا

 0 ةبحوملوقلا اذه لت روهثشملا ريغلا س ذحلا ىلع لومحث ماللا .- وأ

 211101000 يقلل ويتب نقلا نرد اودع ل موه ىلكلا ضعبهر دقن هي زجأ|

 هم وهفم ءازاب عوض وم
 تفىع دقو ىزاجلا

 ظفا نالع ازجاةّتس نم ةبك ص ةلصفنم لا نوكيدق ىلكلاهلوق نا مج رالالب

 ةيشاحىف هداز ىّتبفملا لاقك لبو ماو واو امالثمددّرلا ةادا نوكيدقأ|

 ظ
 لكل ناو هيجوت

 ا و قو دوج ولا ختم 'قوكيدف ناكلانإ لضاللاو ١
 سلو ازا ةّميقح

 ىذلامسالاذا ٌكلدك دوجول ان وكي دقو اعزتم هريغ وادحاو ينم دوج وللا ناو دقو دوحولا ظ

 دحاو عل عضو )| نوكيدقو ايهانتماريثك هنم دوجوملا نوكيدقو انكمتهريغو ادخاو هنمأ]
 نا جهنف ماسقاةتس اذك هناش *ىث لكو هانتم ريغ اريثك هنم دوجوملا] وهف هريغىلا لس لو ظ
 بالطالة يامر ماقملا اذه ىف مالكتلا انينطاماسقا ةتسدارفالا رابتعاب.ىلكلا|
 نكمي) ىلكلاىا (نوكيدقو) مارملا د نم نون مهناف ما ركل اركلا|

 0 هوكلارع 7 عد 0 سيلام نكملاو 'و (دوجولا

 هلارعتس| دئو ةقيضح

 نيدَدحْلا صعب لاقو هيف
 ى زا ىلاظفللاماسقنا
 بس وهاعا ىلكلاو

 ةلكلابهانعم فاصتا

 نوكي الف ةدزجلاو
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 ءانعم نال مساللالا 0 دعسأل 0 ةيساح 8 ناضمر "ا

 0 5 دوجوملان يب ةطساوىاذلا ناكمالا و ىتاذلا ناكمالاب نكممءامنعلاّن اف لاك
 ف ص

 0 "تقارملا ا : 3 فق لابس همدع وددو>و لب همدع وهدوج و ىئئةرورضالف مدعلاو

 وه ثءح ن 26 امعم دو+جولانوكيدقو) لعفل ايدج وت منا وج راخلاىفدوجولا زك هدازفأ

 ٠ القتسم سيل هانمم || نحاولا ريغ يا (هريغ عانتما عم طقق ادحاو) ىلكلا نم ىا (هنه
 0 تك . ددعتلا لمتح ال و"هتاهر ىلإ رظنلاب دححا و ىلاعت هتاف( ىلاعت ىرايلا# ١ ءلاع ا ال 1 1 3

 اه تدل واو ا 26 ريغ ناكما 2 موا) نهذلا 214 ظنلابايض رف ايلكن اك ناو مقاول

 0 م
 0 وكل عوضوم س 9-5 اك ناف )  سع ' نيعتلاك) دحاولا ريغ ناكما

 طرود «صوص#ءاَدَتنا

 نيع و ض ورفماهدا رفا نمهريغ و ىصخم“ درف ىل |ءرممم ىخذرفىلكوهو

 ةرعبلاو ريا نيد
 نوكي هج و ىلع اله 0 (هنمدوجوملانوكيدقو) ىتاذلا ناكمالاب

 ةاصواسهتطخاللةلا ١١ ىعسا ل والافةعبسلا موجلل سنج لع ظفلا اذهنال(هرايسلا ةعبسلا بكوكلاك
 وا: دادامكل ام ف رعبا

 0000 :عبارلاو ةرهز يعل «*ثلاثلاوا رداطغ قاثلاو ارق

 ةطوسع 1 يلم سون رولا فرغ رمرتشا ةبب ماَتلا لعفلا اذكو هيلع اموكح 0 حصن الق ادصق

 ةيسنل ا عم ثدحلا ىنعأ عومجلا ادهو فرحا ىنعم نسق قلع ةلااهن | ىلع امهنيي لوم ةيسنلا كلت و هلعاف نيب و هنين



 3 : نا جلصي الذ هيم وهما اب لّوّتسم ريغ ىنعم رايتعالا كلذب ةطوخللا

 . 2 ىبعم ءرزج

 ثا اديس نوكينال

 ١ ارابتعاب اماو هباموكحي هانعم ءزج © 5* 2 رابتعاب لمفلا راصف رخآ ءىشىلا دنسم هنا ىلع هموهفمىف

 ْ 1 - 5 6 54 3 أ

 ١ | ئاكس نج لعلك و الخز ل عباسلاو ايرعشم يع“ سداسلاو | ص ْ اموكحال وهيلعام كح

 ريغ ةريثك ةقطانلاسوفنلادا رفا ناف ( ةقطانلا سفنلاك هانتم ريغوا ) || اما لمفلاف الصا هب

 () افا هان ررةاكماسقاةتسدا رفالا رابتعاب ىلُكلا نا رهظف ةفسالفلا دنع ةيهانتم | فرحلا نع زاتما

 || (نيكح اذا ىا ( هناب الثم ناويحلا انلق اذا ) ركذيسام ( ىناثلا ) ثححما ظ 1 0
 0 تك ب ا هدئسم وهام 2

 ناوي كالوقف ليو ىو ( كانهف 550 ناويللا ناب اعيبط |يكح ظ كرا فول موش

 | [ وه ) ناويللاىا (وه ثيحن م ناويللا) لوألا (ةئلك روحا كك ) ؤ الو ىعم هل سل ذا
 ٍ اصلن

 ام وهيل [١ ديم

 لوتتملاو ةلرتقلاىلا
 ؛ ةقيتحاىلاو هماسقأب

 صقخخ امس د! ةزاجملا و

 آ 0 داكال (اعيبط ابك ىعسا ) دارفألا نع رظنلا مطق عم ةنهاملاب ريثعملا || كن مسالا
 4 سعسك اكربشم نوكي
 8 سفن ال ىذلا ىلكلاىا (ىناثلاو) 0 ىلا ةقيقح نع دقو رب داو لش عك

 ْ ىلكلا اذه نوت ( افطتم قطنم ) زاك مبل 8 رشلا عوق و نع هه وهقم 0 ةقيقح نوكي

 ءاتعم لمتد اذا
 | 37 ( ثلاث (ةلاتلاو) ةكرشلا عوف 0 هم وهفم روصل س هب علم 32 ع

 ظ كل :ع الام عع ايلك هنو 5 مو وه وه ثيح نم زا را نه ازاجم نوكي دقو
 282 سفن 0 ووهو ثي لاو 0 0

 [نيدش انرض بارد

 ْ ساس لا ماخلا مد الم ض و رعم اما لكلا أ مالكلا لصاحو نوكي فرحلا اذكو

 د عودو 0 هروصت سفن عا 3 ا لد ا أماو ةدارالاب كرحمملا نب ا ا
 ضيعمتلاو ءادتالا

 ةّميقح نوكي دقو ْ
 ا اماو قطنماماو ىعيبط اهاىلكلانا جليل ىل ادع ىباك ثلاث )او قطنملك ىنمع لمعتس | اذاؤك

 ' رالف دوج وه ىعيبطأ ايكلاد) 0-0 د 0 ىلقع زان وكيدقوةيفرظاا

 113 (دوجول اناويملا اذه نم ءزج ) ىجيبطلا ىلكلا ىا .( هنال || قيل اءاذا قك
 تاير>ى ساو ىلع

 ق تامادةنالا هذه

 صقل | عم قطان ناويحد. ز ةقيقح نافالثمديز نمادوجوم أ زج ناوي لا | ناآ* انيك طاغلالا

 (دوجوم دوجوم اءزجو ) دا ديز نع” ىف ادوحوم ناش نوكلف لقتااو كارتشالا

 صاخب الا و صاخ#“ الا نم ءزج ىعيب نأ كد م ا لماعو أ سايقلاب ظافلالا تافص ذالا ا لعلا ىلكلا نا لالدتسالا لصاحو || هاك ذل اوةقيتلاو 1
 عديجب و اهنباعم ىلا

 را 5 ُ 0 0:

 ذوخح امهدحو ثدحلا ىنعا هلزج من ”ئىشب ةيلع

 [درخم ساسح مان مسج ىهو هتيهامرابتعاب ناويلا نا ىتعي ناويح ىا |
 | ثيح ةلكنا ريطظف ف ىقيبط ىلك وهف دا رفالان 2 رظنلاعطق عم هدا لا.

 ||| عنتعام هنوكىا (ايلك) ناويحلا ىا (هل 0 ىناثلا (و) قالطالل انهه أ

 (ا««*بكرملا ) وه ثلاثلا (و) ةكرشلا عوقو نع هموهفم روصل سفن

 ىلكلا ىا(لوالا و) ىلكلا نم و وهوه ثيح نم ناويحلا ع نم عومجملا ىا

 ؤ
 ظ
 ظ

 ظ

 ا لقعا!ىنالا هققح ' مدعل (ايلقع ) اي د ع يك مقل 00 نع هموهفم

 | ىناثلا و ىعيبطى ردع ضررا سوال وكانو هنالك كل

 213 هصاخشا| نع دوا راك دوحوم يللا يلا علا

000 

 011 0 1 ركل د ةيلا ماو: الع مكملا ةنخ ىف ءاذغالا'' ةيؤانلتم ظاذلالا
 نان ءىثب افصوب نال ناوصنال ةملكلاو :ادالا ىعم نا تفىع دقو ىتايساك ظافلالا ناعم تافص نم ُةَقيَمْلا

 308 اعطق ىناعملل ىرخ ا تافص نعي هك هةقيفح ظاطظفلالا تافص تناك ناو ءراظنو كرنجلات لق



0 

 ناس م عدلا تلو كلذ 000 ةينمذل |تافصلا كلم |رهيبنعم قاصتاة ادالاو ةملكلاف ءاقالا ذه نإرج ١

 2« دس دل كلا راكانو ةعرصااتافصل ارايثعا .

 لكو جراخلا ىف دوجوملا نم ءزج ىعيبطلا ىلكلاف جراخلاىف ةدوجوم |
 دوجوم ىعيبطلا ىلكلاا جنيف ج راخلا ىف دوحوم جراخلا ىف دوحوملا ءرح

 عطق عم ةدودحوم ريغ عيابطلاو تايهاملا نافْنِييُب اشملا دنعا ذه جراخلا ىف

 دوحو كا جام جراخلاىف اهدوحو لب اهدارفا دوجو نع رظنلا

 دوجو نود ةلوعجم تايهاملانا نييقارشالادنعو ,هدنع ضايفشالا

 ىلكلا ذئنيف اهنمدوجولا ع زتن, لقعلا و ىرابتعا مادوجولا و صاخختالا

 0 صاخخشالا دوج و نع رظنلا عطق عم جراخلاف دوحاوم ىييبطلا

 ىا (ناريخالا نايلكلا اما و) امههجوا رعاو نييهذملا ىلا هجوتف

 لقعلاو قطاملا ىلحلا دوحو ىا ( امحدوجو ىنف) ىلقعلاو قطنملا

 لقعلاو قلطنلا ىلا: دوو 0 راد فالخ 5

 15 تادوحوم اهنا ت تتيح نم 0 نإعا لأ وحعالا رع ن7 ةثحابلا

 سو امهنيب كرتشمهلحولا أذهت لق نافذ ريل ا ةقاطلا ردقف هيلع ىهام 4

 امهلاحا و ىعيبطلا ىلكلا دوج و نعل ادا رسال هج والف ىعيبطلا ىلكلا

 عاوناب وه سلا تايلكلا ليثم نا كلذ هجو تلق رخآالا ملعلا ىلا

 نعثحل !نود أئهه هدوج و نع ثحلا دروا كلذلف ىعيبطلا ىلكلا

 ناب واست») تايلكلا نم (نايلكلا) رك ذيسام (ثلاثلا) ثدحلا امهدوجو
 | نوكتاكل جلا ىنعم نوكتىلعب ىدعت اذا قدصلا ةلكن ال لج نا ىا(قدص نأ
 تاقيدصتلا ىلع هتيشاح ف ىتوكليس لاقاذك ىنب ىدعت اذا ققحلا ىنعع

 دارفالا لكى لعىا (املكىلع) نييلكلا نهىا (امتم) دحاو ( لك)

 ' (رخالا) دارفالا نم درف لك ىلع ىا (هيلع) لمح ىا (قدصي) ىذلا
 زخ الا ىلكلا ىا

 [مؤ+5 دحاإ و ناو هلوقو لجملا مال ا!" قدصن ا هلوقو

 ءازجلا مدقت نال اهيلان نايواست تايلكلا هلوقو ةيطرشلا مدقم ا
 | اذهلثمىففوذحمءازجلانوب : رصبلا لاق و نييف وكل ادنعزت اح طرشلا ىلع

 ارارك ناحمالا ىف ةيلطلا ىلع تدروا:ةلئسالا| هد هلبقام هنن رقن ماقملا

 (قطانااو ناسنالاك) وريم 11و ةيااخ اهنال م ةيط رشلاو ارا |

 هلك هيعاوم ةنلخ قانواتتتا ناكلا دلو: اقم

 ىد هلع مكع نا نكم.ال ام* انعم وس ُثيدح نم امر ةيلوقلل امج ْ

 ا
| 

| 

 ا

 ١
َ 

1 
 ع 1

 [نهنع زع ةادالاو
 مسالاب لب امهظفلبالا
 وعمال نع م لاعتف
 نان وكيال حو برض
 ةادالاو ةملكلا ىنعم

 درواو مسالا ىنعم لب

 هنايف الوا اما هيلع

 فاّصئالاب دارا نا

 سفن بسح< فاصنالا

 لعفل | ىنعف فصوأا

 دارا ناو ةيزجلاو

 ع واطملا فاصتالا
 نا م الق فصوال

 ىلكل ا ىلا ظفالا ماسقنا

 بس وهام ا ىزجلاو
 ةيلكلاب همهم فاننا

  ماسقنا لب ةمزجلاو

 فقةوتاءاامهبل !ظفالا

 شضعبل نوكي نأ ىلع

 عد لغذاا دا رذا

 ىبء لاقي نال رس ا

 هد

 مك ناف كإذل ملص
 ى

 َْن 6-2 ميدل 9 دي ل ل

 ناب كلذو كرتةمىلا

 ارا نضع قطخالا

4 0 20 
 نبا ضصتلا كلذ 3

 نضع |كلد ند كرش

 مق لصوعا 5 ريخو

 ةاثعم ةيح الاص مدع م ناجع نم فرالاو لعغلل لو انتلاىزجلاىلا لهخالا مسكن ىف دب ذاق لظَدُف ضعيل ا كدا لماش -

 يكف فراهلاول اعلا قمم لمع د١ تلق“



 1 اماو ة ةيلوتلأ امهميح الص مدع ضيا لعب ةصوصدخم ةبسا ىتاثلاناو ةنيعم ةبنو ثدح نم بكرم لوالانا عب

 اذهو مكملا ىعدتس مسفتل ا ناهم الك نم موهفملان ايف اناث

 مسقَتَل |ىف رشعملا ن | نم

 موهفملا ىلا عا ماعظن |

 الف هزم مق هب لصعيل

 ةميدْلاَف ةيضقنوكي

 اذاو ةروصلاى لب

 حج رخ دّهِف 1 |هب دصق

 ميسقتل |ةَميَقح وه اع

 ةيعيبط ةيضق راصو

 وهف ( ظفل لكو )
 ءاناا هذه نا مهول

 ذا اهعقوم ىف تعبأ
 ربخى اهلوخ د زوجت
 ىلا افاضم ناكناولك

 طئارشلاب فصتملا ريغ
 ىلاةيسنلاب) ةروهشملا
 ناهلفداىمرخا ظنا
 ىا ( ىنعلاىف اتذاوت
 دسالاك امه*وهفمدحا

 ةفدارملاو كيللاو

 دكا يركز فعلا
 هلنابمو) رخافلخ
 ءاوس (هيف افلتخانا

 ناسنالاكتاذلاق ادحنا
 ناس الاك الواقطانلاو

 ىف ةنايلاو سرفلاو
 اماو ) ةقراغلاةئعالا
 وهو ماناما وهف بكرملا

 ىاتوكللاع 0 ىذلا

 (هيلع) كتل تكس
 ايعدتسم توالال ئا
 كدت حتما

 هب موكححأ ةيلع موكا
 نوكي داق سكعاابو

 ظفان !رظتنم بطاخلا
 موكحمعألد راظتناكرخا

 موكحما 3

010 
 نييلكلا ىف رط نه نيتيلكلا نيتبج وما قداص ىلا تاواسملا عج مه نأ لا ع

 ناسنا لك لاه ناب ناتيلكن اتبج وم 0 قدصيو

 ناسينالاف نانروك ذملا اان .لكو قطان

 قاطم صوصخو .موع) نييلكلا نيب ىا ءامهنوب و) نايواستم قطانلاو

 ىا (ام لكىلع) نييلكلا دا ىا (امهدحا) لج نا ىا (قدص نا
 دحاو لك ىلع ىا (هيلع) لج ىا ( فلسا ىذلا دارفالا لك رلع

 انه. قطنملا سكعلا ناف ىوغل (سكع ريغ نه رخآآلا) ىلكلا امن“
 أ" ىلكلا باحنالا عفر نعضىف معإلا فرط نم ةقداص ةيزج ةبجو#

 ةيلكلا ةبجوملا قدصملا قلطملا مومعلا مجرف ىلاعت هللاءاش نا هنيبنس

 وهومالا فرط نم ىلكلا باحيالا مف ر قدص ىلا و صخالا فرط نه

 ةرابع ضءبلاب باحيالاو ضعبل | نع باسلا و ضعيلاب باحن الا نع ةرايع

 ناتضقلا تدب الو ناشنا

 لصلجلاو ع ةبلاس نعةرابع ضعبلا نع بلسلا ودم زج ةبجوم نع
ّ 

 نع ىف ققح“ وه ثيح نم الا فرط نه ىلكلا باحيالا عفر نا
 ةيجوم ىلا قرع وهف رع 2 بلسلاو ضعبلاب - اجي الا

 سكع ريغ نمهلوق ذئنيف ةيزج ةبلاسىلاو ةيئزج

 | ناويملك) ردت مالا فرط نمىلكلا باحيالا عفر قدص ىلا ةراشاو
 010, اننا ناو لك نيلوءناويح نانا لك ناف/(ناننالاو

 سلدخهو نان نائبا فرا نم ةقداصلا ةيلكلا هبجوماو ناسناب

 داما ىلكلا باحيالا عف ر نك ىف ةقداصلا ةيئزملا ةبجوملا عم صخالا
 ةقدادعلا ةيزلا ةبلاسلا و, عاقجالا ةدامنع ناترابع معالا فرط نه

 قار الا ةدام نع ةرابع قاحلا باحيالا عفر 0 مالا فرط نم

 لكل نا ىا (قدص نا هجونم موم) نيتيلكلا نيب ىا (امهنيبو)
 ىذلا دارفالا ضعب ىا (ام ضعب ىلع ) نييلكلا نم ( امج* ) دحاو
 (طقف رخ آلا) لكلا شعبلا كلذ ىلغىا (هيلع) لمحت ىا (قدصي)

 ىلا هجو نم :موم* / مج سم ذئنيخ قاطملا مو. 2ع ل طف هلوق

 | باجبالا نعت ىف اققك* نييلكلا فرط نم ىلكلا باجيالا عفر قدص

 ناويح لكس يل هلال (ضيالا وناويحلاك ) ضعباا نعبلسلا و ضعبلاب

 ف ا تلاع رك دكا وحى ؟هلاقال فائم

 و ركلات تاز ظشإ تاطاحلا نال امان ابيكم دبز ب رذ لثم نوكيالنا مزلي لاعب نأ هيجل حو سكملابو هيلو

 (قدصلا لمح نام اًنلا و) ض - 1 اصقان م و ( مان ريغاماو) ناكملاو نامزلاك دويقلانم كيد رغمىلا 0 لاهو
 1 ٍ م 93 :

4 
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 د - 2 - هه د ال ساس عدل اال: 000 ا ااا 0 ا ااا ا اا ا ذآ 1 ز ]ز ز 1 1 ذ 1 1 1 1 ] ذة ا ا ا

 عقاوال ةيعاقبالا ةيسنلا ةقباطع قةحلإ فب رثلاةرسف لب رودلاموزن نع ارذ+ مئاوال ريخلا ةقباطمي را

 ضباب سيل هضعب و ضبا نا وحلا شعب لب ان اويح ضب الكس يل و ضيبأ
 ناويحلا نيب نا رهظف ناويحي سيل هضعبو ناويح ضيبالا ضعبو
 ةدام نع.نيتزابع نين رجلا نيتبجوملا نوكل هجو نه اموم ضدالاو
 ىتدام نع ةرابع نيتي زجلا نيتبلاسلا نكل و ضيءالا سرفلاك عامجالا

 نا نانءابتم ) ناياكلا (و) ضيبالا رادجاو دوسالا سر فلاك قاّرفالا

 نيبلكلا نم ىا ( امهنم ) ىلك ىا (ىث ) لمتحمل نا ىا ( قدصي م
 لمح ىا ( ( قدصي 00 ىتاادارف الا نم ىا (اع) درف ىلع ىا ( 'ئىش ىلع )

 ذئنيف -( رخآلا ) ىلكلادارفالا كلت نم دحاو لكى ع ىا:( هيلغ )
 ناسنالاك) نييلكلا ىف رط نع نيتيلكل ا نيتبلاسلا قدص ىلا نبابتملا عج م
 ناسناب سرفلا نم ىثال و سر فب ناسف الا نم ”ىشالا:ل وق قدصل (سرفلاو

 نوكت كاذكنييلكلا نيب نوكت [ك ةبسنلا نا تلقا نان ابتم اما رهظف

 ةيسلا و ددكف نييضلا ساورطلا قرانا و نال

 طقف ىلكن انني زا نيب ةبسنلا نا تلق صصخع الب صيصخم نييلكلا
 امى راو قلك) !نيب.ةبنلا وانك امام نانابسم امكالب و رعو كير ل

 اماو اقلطم ناو 8 نم صخا اديز ناف ناو 1- قاطم موع

 نيب زم اني ةنيشملا م إف كاننابتم امهناف سرفو ديز لمد ىلك ناب 5

 نم مومعل | عم تاواسملا دوجو مدعل ةعبرا ىلا ىزاو ىلكللا نس و

 بسحب اهنكل ةعبرا ىلا تغاب ناو نيتيضقلا نيب ةبسنلاو كانه هجو

 نأ عم لومهملاو عوضوملا ىضتقت لابس ةيسنلا ناف طقف ققحلا

 رثك الاوتالو# و تاموضوم عقتنال نال اياضقاهنا ثيح نم اياضقلا

 تح نا و لجلا بيحب بسنلا وه نييلكلا نيدرفملا نيب بسننا ىف

 ةعبرالا ىلا نييلكل !نبدرفملا نيب ببيثلا اغلب رث ققحمأا| بس امهني» ة بلا

 بسحن نييلكلا ندرفملانيب ةعبرالا بسنلا انهه فنصملا ركذ كيذلف
 روهشلا ريا ركذ ىلا تافتلا ريغ نم روهشملا ركذ ءافتكا طقف لخملا

 قدص يف نيئيشلانيب ةيلك ةيسانم تاواسملا نا عا ءايك ذالل اناحماو

 0 قلطملا مومعلا ن 4 دحا ولكو [ىهشب ةيلك ةراغمنابتلاو هيلع أ

 ىنزج واست و قارتفالا ةدامىلا رظنلاب امهنيبب ةيئزجةراغمو زج نإإبت

 اللاو عوقوااوه مكاو ة ةعاقبالاةينلاب دوصاملاناكو © 5© © هليكحلا ةقمباطع ىتازاتفتلاةمالعلاو
 هس يي يب يا

 عاشبإلا ال عوفقو ا

 لمج .ذا عازتنالاو
 ىذلا غوقولا ةقباطم
 ءاشنم ربا ءزج وه

 لعج نم ىلوا هقدصل
 يذلا عامبالا ةقباطم
 هلءاكتم فق حجراخ وه

 دوصقل |ناكوا تلق ناف
 ءرشلا ةقباطم مز كلذ
 ع وقولا تلف هسفنل

 عوقولا ريغ كردللا
 اناظ سالا سيخ نع
 بتاك اديز نا كردن

 ى بتناك سيل هنا عع
 ( بذككاو ) مقاولا
 عوقولا هقباطم مدعىا

 عقاوا عوقو اللاو
 ةيضقلاو ( رب اوهف)
 اذا امهلهلاوحا ىقملاو
 ةيص وصخ نءرظنل اعطق

 رظنو بكرملا موهفم

 هموهفم ل_صحم ىلا

 راي الاف هديعامو

 يل امهل ةلمّتح اه رساب

 هلوسرو ىلاعن هلل اربخ

 انال تايهيدبلا رئاسو
 نع رظنلا انءمطق اذا

 الو ماكتملا ةيصوصخ

 اهم وهفم لصحم انطخ

 ءيىشث توب هاندخحو

 ةسع همس وا 5

 قدصلا لمّتحي كلذو
 لقعلا دنع بذكلاو

 وهف لمت< مل ناو)
 ىلع لد ناف ءاثنالا

 بلطىا ( لعفلابلط

 ا ةلالد) 20 يردوا وح نعش مكاو / عز 1 < لاوا اا نذء العمق ا



 هددع نال مدلل

 ىلا لنا رم رود

 انودقم نوكيا

 ليصل هن الصاحال ودمحال

 فكوذ هب بولطأ الب

 حو لعفلا نع سفنلا
 و الا ىهنل اك راش

 وه ام©بولطلا نا

 بواطاانا الا لعفلا

 صوصخم لعف ىهنلأب
 ودل نع كلا وه

 همعمصل هيلعال وأ دم هنم

 ةهحاردا نك حو

 لعفلا 8 نحل

 ضب | نكمي و هفيرعت ىف
 لاقي ناي هنع هجارخا

 ريغ لمف بلط الا
 هنم قتشملا ند تكلا

 هتنيصب ةيلع الوادم

 فكلا نع فذكا لعب
 بولطملا معلب لاقؤو

 لعفل|مدع وه ىهنلاب

 ديهلل زودقم وهو
 هلذا هرارمتسا رابتعاب
 ل وزي لعفأ!لعشب نا

 نا هلو همدع رارعسا

 ظنا رمح لمشال

 ىلا طصذ صملا نا

 قبلا جردا و لوالا

 (هنوك عمو) سصالاو
 عوضخلا ) ليس ىلع

 2 معو لاوشو ءاغَد

 لدس ىلع هنوك

 ناو ساملاىداستلا)

 لعفا |بلط ىلع (لد.ل

 (هيبنتف) ةيعضو ةلالد

 وحب ةيفلخ دق عضولاب ال نكلا ةيلع لد وا لعفل |بلط ىل د لدي ال ناب كلذو لوقأ

 حرصو هتعاركوا ن .كملاع ىثلاةدازا راهظاوه لبق (ىجرتلاو) الامعوا ناك انكم ءيذلاة يم زاهظاوه (ىنقلاهيف

 000 لا ركل 31 32 ةشامو

 ىوانتلاو ىثزيلا نبابتلا مقجا اذ هدا ميعت هج ذا ةيشاكل نود

 ةبسنلاب دارملااو ةعبرالا ىلا بسنلا غلبف نيابتلا و ىواستلا ىلا نيلباقم

 ىذلا قدصلارك ذ ةنرش ةيضقلاءازجا نم نيب نيب ةيسنلا ىه انهه

 تاب رعت ىف لا ىنعع
 نيتبج وما ب كا حد نا ىلا هيبلا رح الا احلا ىلا نوع ايقلاب ( كلا

 محد ناو ايوان نيب نيب ةبسنلا تناك اذا ابلاغ نيف رطلا نم نيتيلكلا
 قظان لكو قطان ناجل لك الو اضع ىهنم 0

 ناو ايلك اناث نيب نيب ةبسنلات ناك اذا ابلاغ امكتنب نيتيلكل !نيتبلاسلا
 ءىثال انلوقك اضعب نيت زحل نيتبلاسل بكرت خص
 قانا, سيل را صعب و. رحب نيل 000 ناسناب رخخ | نم -

 ةيلاسلاو ةيئزجلا جوملا بكرت حم نا ىلا و اضع دك جلا ةبجولاب 0

 ا حسا 5 تنقل 4 هقنلا ف ةدافتسالا ةعبرالا ككل

 ناويْلا ضءبو ناوح ناسنالاضعبو ناويح ل

 نيت زد اش
 نيف رطلا نم قشر لان . كل اضع كحل رو ىلاو

 ناوي اضعبو ا رخععل هد لا نم 8 اموع

 نب نين ا نا ف

 لصاحو ناويح ' سي ! ضيالا ضعبو ناويح ض م لأ ضعب و ,ضيماب سيل

 قدصرام لك ىل إء (مهنم رحعاو لك قدصي نا 1 نئييلكلا نا 100

 رخ "الا هيلع قدصيام لك ىلع امههدحا قدصإ لا اماو رخ .الاهيلع

 هيلع قدضام . ضعب ىلع اههنم رحاو لك قدس نأ اماو ركع نم

 قدصىمو و رخ "الا هيلع قدصي امم ءىش قدصيال نا اماو طقف رخ الإ

 قدص بهو لايوا سمه [مهف شخ "آلا هيلع قدصيام لك ىلع [ىهنم 0 5

 موت ا ىهنيبف نكح ريغ نه رخ الاهيلع قدصيام لك ىلع |
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 حجردتو) مايصل ا مكيلع بت ذآ

 الو م نابتالا نم

 | هجو نمو قلطملا مومملا اولعج كلذلف ىثزحلا نءابتلا ريتعا ىثزحلا



 ظ : ش 7

 لعفلا بلط ىلع نالدب ىجرتلاو ىنتلا لاقي دقو هلوصحع قوثوال امم ءىثلاكلذ نوكي نا بوجوب ىضرلايشلا ٠
 لعفلاٍسلط ىلع لد نا هلوةى ةلالدلاب قملالوقاو ةيمازتاا © 5ا/ )) اهنا بابلاقام ةباغ ةيعضو ةلالد

 عياوملا:بانيع هلال ىلإ 077522722 ا
 ىلع هبسح لدي ىنقاوأا | هيلع قدصتام ضعب ىل اع أمهم دحا و لك قدص ىتم و قلطع صوصخو

 نا نم معا باطلا | أمهنم ىث قدصل ل ىم وهج و نع صوصخو موع امهليبف طقف 0

 وا لعفا ١بل اط نر ا قيرطلا ٠ نهوىناريقالا نم جاف ناني ::اتمامهف رح "آلا هيلع قدصب اهتءىب ىلع

 دل اامإ 0 عانلط

 اهلا هلال باطلا | صوصخو موعاميتباما و نئي وابتمامأ نيبكل انا نثملا قدر وكذملا ةعب رالا 0 | ةلصتملا تايربكلا نمو ةيوطملا ةلصفنملا ىرغصلا نم بكرملا سداسلا
 ةعاركلاوا ةدارالا هناشءىثلكو نانايتماماو هج و ند سصوص+خو مو أمون اماو قلطم

 0 1 3 غلبف ماسقاةعب را بسنلا رابتعاب نييلكلا نا 6 ةاينادس راوي
 م2 : و وم 3 0 21 : 0

 نوكي نا ةيعضولا وأ و ىا 57 تايوان 1 راي وأ هس ىلا ) نيبلكلا ا 1 اقل ان

 0 0 (امهدحا) لج ىا (قدصأ) ندي واست٠ نيي واستملا نييلكلا اضيقن نكي ل
 هتيارفلاو : 0 0 ٠

 ةيدتمو ةلالد هارت لدي || تالذىلعىا (هيلع ب ذك ) درف لكىلع ىا (امىلع) نيباكلا دحا نيع ىا
 مسقلاو ) ةياوا ةلالذ ١ (ق (قدصتف) رخآلا هيلع بذك امىلع امهدحا قدصول و 00 6 درفلا

 00 - | ىلع ىا ( هيلع بذك ) درفىلعىا الع نئييواستملادحا ) لمحف ىا
 ءادنلا لن ال ث< انههو

 ندبقالا تل قع لاد نادرو ُ أآطرسشلا ىنا قالا سايقلا نم جنيف 0 ل1 ىلكلادرفل اكاذ

 فلتخاو لمق وو رح الا تذكاو 00 دحا قدصل 0 ني وأمس 11 ضي

 شفق ونو ةبذتل ا ىمهضمب اياك نايواسنم نبي راسنملا اضيقن قن قلخلا نم 5 5 ”نايخ وهو ) لولا
 ةلالد لدي هناب هيف

 ليتااسلل سةسسمو ناهس اال قطانال كو قطانال ن اسنا ال لكان وق قدصل قطاناللاو ناسا

 بطاخلا ميهفت 7 قطان الب سيل ناسناللا ضعن ىنعا امتاضيقن قدصل قدصي ملول هلال

 7 نكي ناووحو نرو نيديقنلا|قدص ضرفولو > سل" و ضعت 7 تل نق كم كامن لك :تللا قطاخألا كس ملكتملا مهفوا :ملكتلل ك ذملا نيضيقنلا ق 1و ناسنا" الإ وطاناللا نش

 ولع لب ةقيتملا بع ناسا ىننلا ىتن نوكل نانا ىتدان اللا ضعب و قطان ناتستالل !ضعب قدصل

 هنكل فدكوا لاعءشنا لا# وهق ر 2 الا هباغ تذكيام, ىلع هيل واستملادحإ ٠ نيع قدص مزاي ذئنخل

 0ك 0 | ىلحلا نم ىا (ع ىتثلا نم مالا سشو) ناب واسد نيد واستملا ضيقن نأ رهظف

 نع ةرد 9 01 1 لل 0 ل 0

 ريشا وهو باقلا ( صخالا ضيقت قدصل اقلطم صخالا) ىلكلا ”(ضيقن نم ٠صخا اقلطم) |[ ْ
 ل الاو ماقملا 8 قدصي ) دارفا لكى لع ىا (ام لكىلع) صخالا ىلكلا ضيفن ةيلومح ىا
 3 ٍرعاو مهنا نكي ظ ئوغل ( نسكف ريغ نءيالاو تيقن ) دارفالاكاذ ىلع لمحت ىا ( هيلع

 هَلاَتلَو ناف 00 .
 تا ا اكلات أ <لا عفر ع ري قى 5م ةاطملا ناك” ةلعمأاال ود
 ح راوجلا لامفا نمال.ذ -- ١ . ىف قدص هب انوه قاتلا سكسلا ناز قالا
 باحي نا نكمي لوقاو.انما خو مهف نوكي يال نا اده 7 تلق حراوجلان ع رداصلال مفلاظنل نم ردابتلاو '

 نايوا مهفتلا بلطا لب مهفلا ب ِ تكااعا عوص وم ريغ ماهف تالاو ان هترك ذام ةيعض ولا ةلال دلاب ىاانإب ريخالان 0 /

2 
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 و ا ع تا 1 0 1 00 ا ا ا ا ل ا ا او يا مو باج و إب 20و تالا اانا لا اكتب“ تل طق 717 اتطلع طاوس 115 1017 طلاا 0 [سلا اون 07 ل اتا اال ا ا

 2 عوج ار ١ 1 ا 1 0 ١

 2 0 9 -_ ا جت - - - 3 0 . 020 هداك هرعت قي 1 7“

 0 0 2 3 مسلسل هع



 ٠ لد اذا ءاثن ألا لاق نا ىلوآل نية اديس لاقو مالكلاهيلا هح ون نمع هرودص بلط وه لعفلابلطب ديوصقملا#

 ءىوث لوصح ثكيحنم نعذلاف 42 54 رف ءىث لوصح صقملان وكينا اماف ةيعضو ةلالد لعل ابلط ىلع
 ماهفّتسالا وعو هبف .

 قملا نوكي نا اماو

 حراخلاف *ىش ل وصح

 قادضل هلوق د ص أك ,ءالا فرط نم ةقداص ينج ةبحوم وهو

 الا ضقت فرط نم ةيطلا ةبجوملا قدص ىلا ,ةراشا ها :نصتسالا ضيفت

 تدع ىلا هراكا نكع رع نم دلوقو نانلاال ناوتحال' لك انلوقك

 ا لك نبل انلوقك صخالا ضيقت فرط نم لجل باحيالا عفر

 همف هلو_صدخ مدع وا

 ءالغتسالا عم لوالاف

 ىباثلاو هرخاىلاىعا

 1 ىلإ نيالا البل
 ىا (لوالا) قدص (اما) اقلطم نانا اللا نص !ناويحاللانا رهظف || ديف امناو ءرخآ
 مول ىا ( كلذ الول هئالف ) الثم ناسناال ناويحال لكانلوق قدصي هني يا
 2 10 0 ىنكك وح ضرع
 ضعب ىنعا ( هضيقن قدصل ) الثم ناسناال ناويحال لكانلوق قدصي أ رمزا نان ىمهفو

 ىئنلا 0 نود (:عالا صعب هيلع قدصتام صع) ىلع صخالا نبيع 5 : ف مي 935 00 ا 1 1 ب رب اي اا لا

 لعذأ |همص وصخ نكل

 نبع 0 ىلا ( كلذو) الثم ناسا ناويح اللا ضعب ىنعا اناس ه1 ا

 مزاةمسم ( مالا ضيف هيلع لمح ىذلا داركإلا ضعب ىلع صخالا ُْنا يعاو نهذل اق

 ال ىذحم ىل؟(وه ودعالا قوان) صيخال |ققحل يا (ضخنالا قدضل 500 00
 ايسكو لك سيل انا وق قدص أاماو ىا (ىناثلااما ولاحم) مالا مدع دنع مهمل اوح لوالا نافام# اا 3 : .ءانلأا 2 1 ا يي ا

 قدصت وا ىاد( كلذالول ) كوقلا* اذه لثم ىا (هنالذ) الثم ٌناويحالب || ىتاثلاو لمفلا مدعو

 مالا ضيقن) لما (قدصا) ناويحالب ناسناال لك سيل انلوق لثم || فكلاو ميهفتلاوح
 1 هد : 4609 || وهف .مانلا ربع اماآو

 لك ىلع ىا (هيلع) لمحي ىا (قدصب) دارفالكىلعىا (املكىلع || ودو ( ىديبقت اما
 ىا ( كلذو ) ناويحال ناسناال لك انلوقك ( صخالاضيقن ) دارفا || فوصوملا نم بكرملا

 "00 -الاودبمل مراتس ) ناويحال ناسئاأل لك اناوقلثم قدص تا +
 1 ١ . 2 7 . 0 -. 8 2 : و 5 و

 5 ( قدصي ) دارفا لك ىلعىا ) م لكلع) صخالانيع ةيلومح ناوي )هلا فاضلاو

 ضيقنلا سكعب مالا نيع ىا ( معالا ) دارفا لك ىلع ىا (هيلع) لمح || ماق ىذلاو ( ىتطانلا
 لعج دقو ديز مالْغو
 اماو) هلامس ىفاضالا

 : : 0 : 0 بكرا اك ىدييقت ريغ
 لثم قدصيّلا مزاد ناويحال 0 ا انلوق لثم قدصول دقلكل ظ ةلكوا ةاداو 5 نيل

 لثم نوكينا مزاي اذكو ءامدقلا ضيقنلا سكعب ناسنا نا وح لك انلوق | دقو لج رئاوعةاداو
 : ١ ينل ودعملا نيتيلكلا نيئبج وملا قدصل نبي واسم ناويحاللاو تاسنااللا ىناثلا لصفلا / ماق

 0و اههتنبحلا نا واسم اهعاضفن نم واتم نش لك اهقافزط 1 1 0 / 0 : ا 1 : د د املا نتاقم ا
 00 1 1 ا لة ل ل كحك ما إآص ءروص

 هللا ندكع نال ناتينا .ناوبح لك اًنلَوُف لثم قدص مؤزال ءامدقل
 اعوضو» لومحلا ضيقنو الوم عوضوملا ضيقن لعجي نا ءامدقلل

 ىدلاظفالان اك نافذ اموهفم يع ظفالان م مهفل اهنا يح نماك مد تيع+ طذالاب ليصقت اهنا ثدح نم لقعلا

 ١ هذي المد درع ةينهذلا روصل ا ىلع موهفااو ىنعملا ق الطا ىف قتكي دوو مك الاو درذم وهف ادويفم هيازاب



 فصتي هرابشعاب ىدملانالل والا ىنمملاوه ماقملا اذهل بسانملاو الوا ظفل اهلعضو ءاوسه:م ههفيو ظفللاب دصقي نال

 رابتعاب اماو لعفلاب بيكرتلاو دارفالاب * 2

 ىلع ناسنا ناوي> لك انلوق لثم قدص اضيا مزايو ضورفملا فالخ
 كلذ ىا (وهو) ناويح ناسنا لكانل وق قدصي اك روك ذملا ضرفلا

 ناؤيح لك ب ذك ردقملا ناف ضورفملافالخ هنال ( لاحم ) مازلتسالا |
 نوك نتؤفملا سيل و:اقلطت ناوبطانم نملا قاضالا كوك نا ١

 تايثا لا لوالا اما هلو نا لصاملاو ناويحلل ايواسم ناسنالا

 لثم فاخلا قيرطب .معالا ضيقن فرط نم ةقداصلا ةيلكلا ةبجوملا

 قدص تايثا لا هنالف ىناثلا اماو هلوذو ناسنا ال.ناويحال لك دص

 لم فلخلا قيرطب صخالاضيقن فرط نم ىلكلا باج الا عفر
 ىناّرقالا نه بكى ع ىنلخلاسايقلاو ناويح الب ناسنإال لكس يل
 ناك ند يل( 00 نم ياللا لماتف قاكمالا سو طا كلا

 وحر ؛غالاو“ىتلا ضيقت نيب ىإ ( يشتت ب سيل د1 ١
 داوملاض عب ىف امهم نوكيلب ادرطم هجو نم الو اقلط» ىا ( الصا

 عوقو اما رخالاداوملا ىف ىلكن ات امهنبب نوكي دقو هجو نم مومت

 ضيا اللا نيب و ناويح اللا نيب نوكي اك وهف امهنب هجو نم مومتلا

 رادحلا ىلع قداص ناويح اللاو دوسالا رخلا ىلع ناقداص اف
 نود دوسالا سرفلا قداص ضيا اللاو.ضيبا اللا نودب شالا

 مكهجو نه اموع ضيا اللاو ناوي>اللا نيب نا رهظ حو ناويحاللا

 نيضيقنل نيب ىلكلانءابتلاعوقو اماو هجن ف م5 |,هيليع سد وك

 هحو نم مومن | ع ( مومكلا اذه لثم ققحأ ( وهف نروك ذملا

 ( صخالا ضيفن ) نيب ( و ) ناويه لثم ( اقلطم مجالا نيع نيب )
 ديز ىلع قداص ناويملاو سرفلاىلع ناقداص ام« اف ناسنا اللا لثم

 نارهظف ناوين ود. رجلا ىلع قداص ناسنااللاو ناسنااللا نود

 لثم ( اقلطم معالا ضيقن نعب ىلكلا نيابتلا عم ) هو نما اموع امهندي

 اللا نده*ىبثال انل وق لثمقدصل ناسنالا لثم (صخالانيعو) ناويحاللا

 اللا نيب ىلكلا نءابتلا رهظف ناويحالب ناسنالا نم“ى

 صوصخ وموعناسنااللإْنيِب ونا ويا نيب نوكي نا عم ناسنالا ونا ويح 1

 لاق نيروك ذملانيضيقنلانيب هحو نم مومع ادارطا مدعلف هحو ل

 ىلكلا نال ثحب انههو امهتيحالصبالا فصتالف ىتاثلا

 عودلاو ىثزجلاو
 ةرالا هناوخاو

 عم تامولعملا تافص

 عضو نع رظنلا مطق
 عم لب اه ازاب ظافلالا

 اهتيحالص نعءرظنلا عطق

 ظفللاب دصّس نال

 ىملابدارا هلعل لوقاو
 مولع ا قلطم موهفملاو
 ىنعملا اذه. امهنالطاو

 ىلع لعل ادنع ةرضاح

 هجوتب نكل ليصفتلا

 مهنا هيج ون لك ىلع

 ىانلا مسجلانانواوّدب

 بكى م هنأ عم سنج

 وح لاقينا الا ,هللا

 ةلهاسملا ليبق نم
 ميا ناو ةلثمالا ىف

 ماللاو فلالاب ىلحلا

 هثحب و قا رغّدسالا ديف
 تايلكلا ىلع روصقم

 رب وصت ىلا: رظن :هناكف

 1 ىبزجلا موهفم

 ( ىنزج وهف موهفم

 رك ذب مل اماو قبقح
 ىلع اهيبشت ديقلا اذه
 قلطا اذا .ىزجلا نا

 سفن عنمنا) ىلكلا

 عنم نا ىأ (هروصت

 روصتغهب|خيح نم وح
 وح عناملاناف هدحو

 هروصنال ديز تاذ

 سفن معدنلا ضعب فو

 ىلع هلج ىا ( هيف ةكرشلا عوقؤنم ) ظفللاوه هبف مةملاّتال تاراشالا ف عقو اماو وهسوهو هانعم روصن
 بهذم ىلهرهاظف اهب زءل|فاصتا اماو ةيلكلاب مولعملافاصتا هنم مهغبو ءافثلاف يشل اءرك ذام اذه اباجعا نبرثك



 ا 1 ةيلقملاةروصلانا مهيلعهج وتب و رابثعالاب امه رءانتو تاذلاب مواعملاو (كاداحماب نيلئاقلا

 * اهلولخ بيس ضراءلاض+كلانه 4 ا/٠ ) ةارعمت دا اذا اهنان اواجاو ةيطكن وكف يكف ةيصخ#

 5 00 ا ل تناك ةيصخ# نسف

 اب در طم ىلا نءابتلا لوقا الصا موع امهيضيقن نحب سيل صملا لاق | َنوائاثلا هاو ةنلكوأ

 نرحل نيايتلا 22 قم ىزلا نيابتلا ل 2 هر موك ذملا نيضيقنلا مهظعبف اناذ امه رباغت

 ا ال ع نورطا نانا ليقوم دغاوزم ماومتلا و اهردم ,]إ كسلا كال ءوشم
 ”نوكياكام :ج + ادرطم ىنزج نءابث امهيضيقن نيبف هج و نم موع نيئيشلا اورق تسلا تاخالاو
 تاموامملا دارفا ىلع

 ْ نييلكلا (اضيقنو) 1 كاع ب ادرطم ى زج ناين نين نيس احمل 0 لويس اورو كا
 قرملا نءابتلا كلذ ناكء اوس (اين زج انابت نان ابتم) نايلك (نيسابتملا) ةمولعملا اهت انعام اينلع
 ىلع ةيلكل ا قالطاف اهب

 زاحم ةيلقما | ر وصلإ

 نا ىلع قبم وا ىلك
 ىلع قاطني أك ةروصلا

 2 ضنا مولع

 اورسن ناب هوزوح

 0 ملنا) نيضيقنلا ىا (امهنال) ىلكلا نابتلا ن ص ىف وعم واهجو نه امو#

 ا (امهنيي ناكمدعاللاودوج واللاك *ى مث ىلءالصا) المح ملذا ىا (اقدصب
 , اعطق هنعضىف ىئزملا نيابتلا ققحتف (ىلك 6 قاس نيضيقنلا نيب ىا

 | اللاو ناسنااللاك ) يق ىلع (اعم) ناضيقنلا لج نا وىا (قدص ناو) |

 ظ كإذو (ىزج نابت) نر وك دما نيضيقنلا نيب 1 (امهني 7 س رف

 31 (نين ابتملا دحا) نيع (قدص وو هج و نه موت 0 0 اولاقو ةقباطملاب ةيلكلا

 ضل ةدتاظُم * م
 )او ناسنااللا لثم | و ةرو ءاطم -ى ش

 (طقف)سرفاللاو ناسنااللا لثم (رخ آل ضيقن عم) س رف وتاسنال ةصومءةضانخ ةلقتلا
 ةهادبلاب ناسنااللا لودي ديز ىلع ناقداص سرفاللا عم تاس | لاق زوملا تال نوال

 اللا نود ةهاديلاب صم س مرفلاىل اع لا | اللل| 2 سر فلا قدصتاك انلّوعت اذا اناف ةيلقعلا

 ىندامزاد ن ع ةَراَنَع ايو دي ىديعو رووص هلاك نا لف نو 0 اشناعذا ىف اديز
 هنمع» راالا كلذ سل
 داومثلت ىذكتع هج و نم هموملا اف سرفاللاو ناسنااللا لغم قاّرتفا | 00 ئذلا رثآلا

 اللا عاما ةداق قا رق الا ان دام نان رخالاو عافجالا ةدام اهم 11 00 ا انة

 هنا نيريثكل ةقباطملا

 لك لقت نم لصحال

 0 را اهنم ددحاو

 اللا قارتفادام و هيلع ناقد صب امجاف را لثءىه سرفاللا عم ناسنا

 ,اللاق ا رفا ةدامو اننننا سام شضيالا سرفلا لكعوف سرفاللا ناسنا

 00 تالا ١ نبك تلريطف مانو ل ناساذالا نع نسرف أ ورا تلو
 تان بتم 00 2 ا امه و نينيعلا تل م دو ٠ 3 اموع 1 أ ميل قداحلا

 أ روصلا نا اولاجاو
 1 5 لك ان نينا مه نانوكيدق ن رشا ل | كيعت ناك اذا ا لك ان 7 3

 1 اهنا وذ رابتعاي هيلقعلا

 ا
 لات االلإ سل 5-5 4 مو امهئدب رك د اللاو 00 أ هاو 0-0

 ا نءابتلا ناف مزج موز 0 (امَرَح مزال 0 نابتلاف) س رف اللل و ةيلك ني رثكل اهتقياطم

 لماتف ةهادبلاب هجو نم مومهلا ىلاو ىلكلا نإابتلا ىلا مزال ىنزحلا || ىزارلا ققحلا لاقو
 0 هاتتلا 2 او لا حالا ءازعس ان 1ز يكصملا لي :لفاعلا نحن | 2-- + - ََ 511 20 و 1 7 ا ع ا

 ا ل ا ا سا رار كعلا لب لما ىجأ ل حا تاشلكلا
 وتبالو ةيرجلاو هيلكلا لياقت ىبع بوقغَدم موقل!ناىلارظن هلعللوقاو

 امهلباقت قانيال اذهو هنع رظنلا عطقعم ةيلكو صخذلل ا رابثعا عم ةيئزج ةيلقعلاةروصلان ا هلصاحنال قياسلا
 باوجلا ىبد دراو ةئمعل راظنلا ادخن



 سصخشتل عم عمتج ىلا ةقياطل ارابتعاب ةيلكو سل ارابتعا عم ةن زحاهنا باوجلا اذه لصاحو لح اداحتا مدعل

 ردابتهيف ةكرشلا عوقو عنم نا ليقول هنا ةيثيحلاةدلافو 4« الا ) ( عنم لنا ىلكو ) هنم .مام اذهو

 نقلا بس ممل! اهله 003232323530002

 ىلزجلاف جردنيف مالا
 دوجول ابجاو موهفم
 ةيص رلا تايلكلاو

 نكمي ال ىلا ىهو
 صالا سفن ىف اهفدص

 ءايشالا نم ىش ىلع

 ةيهذلاو ةيجراملا
 .نكم الاو ىش اللاك

 مهوتي الل سفنل اظذل

 بجاو موهفملوخد

 ىلوالا ةلّقملا نم ايعون انيعم أزج عقو ىذلا ثلاثلا لصفلا نم ةيعون

 ليقو رك ذيسامىهف ةيسعلاةلاسرلا نم ةيعون ةنيعم ةصح تعقو ىّتاا

 هرخآ ىلا روك ذملا ىنعملا ىلع لاق اك ىئزجلاهلوق عومجت أدتبملاربخ نا

 ىلع ىا ( ىنملا ىلع ) ىئزجلاقلطب اك ىا (لاقباك زجلا) هنع لقن اك
 ىذلاىنعلاىا ( رؤك ذملا) هيف 1 دلاعوق و نم هرودعل سفن عنمام

 ىلكلا و قيقحلا ىف زملا ىلا درفملا ىئعملا مسقت نعط ىف ىناثلا لصفلا ىف ركذ

 (لاقي كاذكف قيقا ) زملا (, ) ىمسي ىذلا ىتلاىا ( ىجأا]
 (عالاتحن) جردنم (صخا لكىلع) ىظفالا كا يشالاب ىئزجلا قلطي ىا
 يارا اذارطا ىلا ةراغا :قاضالا عرسان رق لع كتلك لادا و
 | فيرعتلاو اوضوم فرعملا لعب نا نيينا زملا دنع فد رعتل|سكع نا لعا

 ١ ةضتسم ريغ يعط روك دل تيكرلا ةهةلصاطت|ةيضقل توك تاور

 تايلكلاو دوحواا

 طخال !ذاهيفةيضرثلا

 بجاول ام وهقم لقعلا
 ناهرب ةظحالم عم

 تايلكلاو ديحوتلا

 ةظحالم عم ةيضرفلا

 عيل اهشئاقن  لومش

 ح لقعلان اف ءايشالا

 اهكارتخ اضرفهنككال

 مل عانتمالا اذهنكل

 اهل وصح در لصح
 ةظح الك و هب لب لّقعأ ادنع

 كلذوا ناهرباا كلذ

 درح“ اماو لوعثلا

 لقعال نكمف اهروصت

 دقو اهك ارتشا ضرف

 مالكا اذه نم رهظ
 ىلكلا قدص ب حبال هنا

 نيس هدارفا ىلع

 هدا رف نم لب نهالا

 اهيلع هقدص عنتعام

 كان سا سلو
 ماد محا كان ويت
 صاالا سفنو هقدص

 ربدعملاف هنمرثك اوه امنع الضف دحاو ءىش ىلع آلا سفن اهقدص عنتم ةيضرفلاتايلكلاو دحاونم رثك | ىلع .

 مهنا ٍلعاو ضرب ملوا ضرف ءاوسو الوا عقاولل اقباطم ناكءاوس اهيلع هقدص ضرف ناكما ىلكلادارفاى

 فرعملاو اعوضوم فيرعتلا لعب نا فيرعتلادرط ناو ةلئس» مولعلاىف

 ةيلمح ةيضق روك ذملا بيكرلا نم ةلصاحخلا ةيضقلا نوكي ناو الوم

 ماكحا اهنم طبنتسي ثيح نم اهتايزج عيمج ىلع ةقبطنم ةيلك ةبجوم

 ساس سس 2222_2662 22ش 2 ل ب تس ست
 ضعب لوف نم عسر رقتلا اذه لوصحلا ةلرسلا ىرغصلا قي رطب اهتازج
 نمو بجاحلا ننالوقىف ةيفاكلا ىلع هح سث ىف ىضرلا لاق اكو ءالضفلا
 ًادتتبم ىف رعملا لع نا نييقطتملا دنعفي رعتلا سكعزا ماللا لوخد هصاوخ
 لكما (ىع-او) 44 اك ىهنن | مه دنع هسكع في رعتل اد راح واربخ ف رعتلاو

 هلوقو هقوفامىلا ةبسنلاب هتبُي زج ناف ( ىفاضالا زيلا ) معالات حن صخا

 ذلك و هل فيرعتلا ىزط» وهف :ىاضالا قرا ىدتف الا تنم صخلأ لكا
 ةيشاحىف ماصعلا لاق اك ايعما ادح فيرعتلا اذه نوك ىلا ةراشا م“

 ىزحلامسقت وه عبارلا ثحملا لصاخو ماقملا اذه لثمىف تاقدصتلا

 هروصت سفن عنعام اما ىثزحلانا لاَ ناب ىفاضالاو قيقملا ىفزما ىلا

 سفن عنع املكو مالا تحن م ردنم صخا اماو. مق ةكرشلا عوقو نم

 - ردمم صخا لكو ىقيفح قزح وهف هيف 3 ةلاعوقو نع هرودصت

 قيرطلا نم ىطرشلا ىنارتقالا نم جنيف ىفاضا ىنزج وهف مالا تح

 انك هياش + قلو ىناتضا قرخلاماو ويتش ق انا ىف ل لا لا

06 



 / معطووذرعوج ىردتال ىذلاءزجلان!نورك نو هتلاعسا ةئرجلاو كارتشالا ضرف ناكما ةيلكلانا :نولوتب
 سك الو امطقال امطق ةىدقلا ل شال رهوجب ىهيبطلامسجلا نوفرعإ و 4 07 0 اضرذفالو ايه ا

 ( هف ضرفب نا نكمك.
 هجوّد و ةثلثل اداسالا

 تناكول هنا لوالاىلع

 ضرف ةلاحسا ةيزجلا
 انلو5 قدصالل ةكرشلا

 نبب اكرتشم ديز ناكوا
 ايلك ناكل نرثك

 مدقملاف لطاب ىلاتلاو
 نا ىتاثلاىلدو هلثم

 نمل كد نالطر

 لحم نوكينا ملصنال
 هناكلاثلا ىلحو عازنلا

 رهاوجلا هيف لحلب
 ضرف نال ةدردلا

 ةياغ نكم اهذ داعبالا

 نوك نا نعال ا
 لوقاو الاحمضورفملا

 دحاو لكل انعباوجلا

 هدهى ضرفل |ناوهو
 نع نسل ةرابعلا

 ىنعي وه لب ريدمتلا

 كشالو لدعلا زبوجت

 ظخأل اذا ”لمثلا نا

 ىلكلا
 اذاو نئيرثك ىلع هلح

 روصتال زجل اظخال

 نوكو زب وجأ | كلذهنم
 ةىمقلا زوحم لدلا

 عضو ىذ رهوح 1

 روع هدحو

 ا وطهو ع ازئلا ىل_-#

  ةثلثلا داعبالا زوال

 ةدرجلا سائلا

 ضعب نا بجعأ |و
 ىلء اوضرت | نيعقدملا

 مما كات لاك رخل اننا

 دولا اهده نعاولْؤغو

 أ دصيمس ١ صج وسجا بن مم

 نزلا و قيقحلا ىف زجلا ىلظفا نم دحاولكو ناعسق ىف زيللا نا جتف نايف

 ظ 0
 ظ

 ىنان. الىلكلا نال قيقح ىنزجال ئلكس نج لعلكو سنج لع ىفاضالا

 | ىزجلاو ىفزسلا قلطم نم ناعونو ىتاذاممن اذتنيفن* صا كقاضالا ىزملا |
 قيقحلا ئزجلا نم ىا (لوالا نم ,عا)ىفاضالا ىزجلا ىا (وهو) امهسنج

 01١0| 1! ود قلك لوجو قيتح رج لكن ال ) اقلطم
 قيقح قزح قاضالاىف زحخلا ضعب لب ايقيقح ان رح ىفاضا ىنزح لك

 ةيحاوم 5 تارا فوط نم قس الك قبقح ىنز< سيل هضعبو

 ا ةهناز> ةبلاس عم 2 ةيحوم ىقاضالا قزعلا فرط نمو ةيلك

 هلثم ىلادلإو قح مدقملا -- قيقملا ىثز<لا نم اًقلطم معا ىفاضالا |

 قاضا ىتزج وهف قيقح ىثزج لك انلوق قدص ىا ( والا اما)
 نع ةارعملا ) صخعالا ةيهام ىا (هتيهام تحن صخ# لك جاردنالف )
 هه املا تحن جردنم صخت وهف قيقح ا نق كل ع ( تاصخأملا

 درا قطانلا ناويحلاتحن دز جاردناك صخخثتلا عم ديق نع ةدرجملا

 مالا وهف صخمأللا عم ديق نع ةدرحم ةيهام لكو صخمأتلا عم ديق نع

 مالا تحن عب ردنم ضخ وهف قيقتح زج لكنا فراعتملا ريغ نم جنيف

 0 لكو لوقن ناب فرك ورع روك ذم ا ةمهتتل 2 9

 رج لك نا ف راعتملا نه جنيف قاضا 3 رد وهف 0 جردنم

 ا لا لوالا اما هلو نا رهظف ىناضا ىثْزج وهف قيقح

 اماو ) قيقا ىزكاوهو صخالا فرط نم ةيرظنلا ةقداصلا ةيلكلا
 نا ناو )ب ا.قيقح ا زج قاضاىبز رج لكن سيل انلوق قدصامأ ىا (قاثلا |

 قاضا 0 هنا م ىلك هناف نال 1 ) 016 ةليخالا ىف زجلا نوك

 ىزحبا نوك عانتمالو كم مالا نا ويلا تحن صخا ناسنألا نوكل 1 ا

 | موهفم نافايلكد بز لثم ىف ةحلاىئزجلا نوكي نا عانتمال ىا (كلذك قيقحلا

 عنم الامىلكلا و هنقأ هك علا عوقو نع هه وهف« روصت سفن عنعام دز

 روظن ايلكد زن وكي نا عنتعف هيف ةكرشلا عوق و نع هموهفمروصت سفن

 هيزجلاةبااسلاعم ةقداصلا ةيث زحل اةبج وم اتايثا لاىناثلا اماو هلوق نا

 3 وهو هلوق نا 0 ,عالاوهو ىاضالا ىف ز جلا فرط ن م ةكداصلا

 تايلكلاو بجاولا موهفم اولع سضالا سفن نود لقعلادنه تاموهف1!لاح مسقَتلا اذهىف موةلاريتعا اءاو
 رابتعاب وح اباو صعب ىلا تاموهفملا ضءب لصوتلا مدوصقم نال ىزجلانود ىلكلاو ةلخاد ةيضرفلا



 ىعسمأل ءودخ ىلكلاب ى مل | نا ةيسنلا هوو عض رغل 1110 ةييهذلا اهلاو>ا 2 4 نهذلاىف اهل وصح /

 ةصاخلاو ص وه ثسح خرم صخأللل ء ءرد عونلاو 0 عونلل 4 7 0 نازح لصفلاو نس انآ كدا

 6222 ل يي يي ل ا 5 22 225 ير س7 ا يي ا ا ب ب يي يح

 مسق:ل | ضقن وضغو ىتز ا ميسقت ىل اع در اولا لاّؤسلا تاوح ها لوالا نم

 مسقتلا اذه نا ضقانلا عز وماسُقالا نيب نابتلا وه و ثلاثلاط رشل اءافتناب
 هيف لخا دن هنال لطاب مسقتلا اذه لوش ناب هضعن و ىرابتعا هنا عم قيقح

 صملاباجااق لطاب ميسقتلا اذهف لطاب وهف:هناش اذه ميسقتلكو ماسقالا
 اب رابتعا مسقتلا نوكب ادنتسم ىربكلا نع هنعدأ لوالا نم معاوهو هلوقب

 مسقتلا ىف ةربتعملا ماسقالا نيب طقف موهفملا بسح ز اًعلاىنكي هتاف

 قبس: اك هيف لاس ازو رك ذيسام ( نساخلا ) ثلا رهفاف ىرايتعالا

 | عونلا قطب اكىا ( لاشك عونلا ) هجوتف قرف ريغ نم عبارلا ثححا ىف

 ىناثلا لصفلا ىف ىنمملاكلذ ىا (هان رك ذ) ىذلا ىتعملا ىلع ىا ( ام ىلع )

 اذا لوقلا ةلكن اف ىنعمللا كيذا ن1 6 لاعبو ) وهام تاوجىف

 ظ هتيعول لاف 5 بقل اعوتلا) ابلاغ قولا | 2 نوكت ةراخلا ماللاب ىدعت
 ْ 170 (كانمالا عونلا قلطي ىا ( لاه كذكف ) هتقيقح ىلا ةيسنلاب

 كلت ىلع لمح ىا د كاكا هنكلاب ء ىثلا ه4 لعبام ىهو (ةيهان

 باوح ىف ند ةيهاملا كلت ريغ ىلع ىا (اهريغ ىلعو ) ةيهاملا

 ناوي ناو ئكرفلا كل ةدنلا نان الا ةطسا و الب ( ايل وا القوه
 لوق» ىنانلا مسجلا ناب اضياو ايلوا الوق ام«اع لوقم [مهسلخ رهو

 تانابنلا نهدحاو لكن وكي 2 ايل واال وة راحشالا وتانابنلا و ناسنال | ىلع

 داع ناسنالا ف ايفاضا اعون ناسنالان وكي اك ايفاضا امون راحثالاو

 ىف ءىحبس مك ىناضالا عونلا عم قيقطلا عونلا عاقجا

 (ىعسي و) لم اتى ورلا و ىرتلا لثم فانضالا نعزارتحا ايلوا الوق هلوقو

 رك ذو هقوفام ىلا ةبسنلاب هتيعون ناف (قاضالاعوذلا) هآ ةيهام لكى ا
 نعص ىف فيرعتلا درط ىلا ةراشا ىناضالا عونلا فيرعتىف لكلا ةلك
 هافيرعتلادرط ىفاضالاعونلاعونلا ىعسيو هلوق تلقناف فيرعتلا سكع

 ام حيرصت ىفاضالا عونلا ىم“#و هلوق تلق ةدئاف الب راركتلا مزاي حن

 سماخلا ثحملا لصاح و يفاضالا عونلا ناش ىلا .ماقغالا لامكل انعض ع

 )و( تاحبالاوبلسلا أ ع 1 . ا 3 ا 0 هلي هةطيحدلا كان

| 

ْ 

 ١ لاق. ناب ىفاضالا عونلاىلاو قيقحلا عونلاىلا عونلا قلطم مسقت

 نأ ماعلا ضرعااو

 ةضألا“و صصخغلا

 اهنع جب راخ ديم ةديقم

 فلا نا كش الو

 تامسانتم لكلاو

 ىلا بوسنم لوالاف
 ءزجلا ىلا ىناتلا و لكلا

 نَمَمَحْلا ضد لاقو

 مدعأا لياقت امه

 نم معئلاناف ةكللاو

 نس[ ناش موقلا
 وهو ىلكلا 3 رذلا ا

 | قياقحلاب نيقفت» ن ريثكىلعوا دحاو ىلع لوقم نلكدندا ويف انلوشه

 ميا لوقاو موهفملا |

 ى ريتعلان اك اذا اذه

 ةكلماو مدعلا لب اه

 مدع مدعلا نوكي نا
 هناش نم امع ةكلملا

 صالا سفن ةكلملا
 مدعلاىف ريتعا ءاو_د
 | الا اذه
 مالكنم موهفلا نكا
 اذه طانمنأ مهرثك |

 را_.ءاوه لباقتلا

 لياقتلاف دادت الا

 لباقت ذكتيح امه

 اهلع لادلا ) ظنالا
 مرو الك ىمعسا

 لادلاة يمت (ضرتلاب |
 ارشالاو لولدملا مساب

 ىلكلا نوم نويق
 اهحاش ى زَلاَو اماغ

 نوكينااما ىلكلاو)

 ( هتحام ةيعام مامت

 الخ ادوا) تاي زجلا نم

 نع ةجراخ تسيل اهنال.ةيعاملا لعشيف ةيعاملا نع جراخم سيلام ىلع ىتادلا لطي دقو ايئاذ لخادلاىمبدو ( اهيف
 ىلكل ا ىيذدعل دوصقا|ءرب وصن ةدايزا اردانالا ىزجلالاوخال اوضرعش مو اص عى ع و (اهنءاجراخوا) اهنسشنلا



0 2 8 : 

 0 سوس ساسحا ىلا ىدؤيال ةددعتلا تاس وسهلا سنا رتو ةنطايأ اوا ةرهاظلاس اوحلاب كارل اما تاسز+لئقو

 | تامرجلاب رهظا كلذو.ىككاردا 42 09/4 ) ىلا ضيا ىدؤيالو ءادتنا ساسحا نم هلدبال لب رخآ
 || |” 0719 ل ورو و وووو المصا رظن هيف عفنالا#
 000 : ةيهام اماو ىناثلا لصفلا ل صفلا ىف هان رك ذام ىلع قلطيام ماك عونلا نطل لسعام حالو

 قيقح عون ل والاف ايل وا الو وهام باوجيف سلا اهريغ ىلعو اهيلع || الو ةيساك تبلذ

 ل زانتلا قدرطبو هن راازاب ا عودا عمق فنصاادارا 3 نرروك ذملا تل 0 ل ل 0 : تاس زجلاب قافتم قطنملا

 ل ليق عونلا قاطم تتار طا ) ا | لغو لا و ماسقا ةعرا ىلا نال دلع ةنكحاو

 لسع انهه دوصقملا

 ةنانالا نسل لح

 تاسزجلاو اهئاقبب قب
 راف ةلدتتم  ةراعتف

 اعون مسقملا نوكي ذئثيح لوقا ىفاضالا عونلا ىلا دئاه رورخ ا ريعفلا

 0 |عمق ع ىلا متق مزايف ءى يب اك هلئءاب» درفملاعونلا نا ع ه ايفاضا

 نوكيف هانرسسق اك عونلا قلطم ل ها اما
 در الق هنم مسق طيسلا عونلا نا زا عم قلطملاعونلا وه انهه مسقملا ايد

 ماقملا اذه كاىلا * هللا حف ردتلا لاك ريدتف ميلا اع روك-ذملا ضقنلا

 ىا(0-4) ماسنسقأ ةعراق قلما عوتلاب ضخما ىا ماسقا ( ضر 1

 سف اءاقس قس لاك |

 نو ااعا (وهو: عاونالا عاونالامعا ) عونلا ىا (نوكينا اما ) قلطملاعونلا ا ةطبسضتم

 ناويملا نمو 0 معا هناف ( محل اك ىلاع لطلا عر اي عاوانلاعا

 ىا( اهصخا ) عونلا نوح نا (وا) لزانتلا قيرطب ناسنالا نهو

 لفاسلا عونلا ) عاونالا صخا نوكيام ىا ( وهو ) عاونالا صخا
 نهو ىبانلا مسجلا ن هو نإ ويلا نم 0 ناس كد 5 1 تان الا

 ( عاونالا عون ) لفاسلا عونلاىا ( نفور ماسلا نير معلا
 مسجلا ن هوىنانلامسعلان هو تاذلاب 0 عون الثم ناسنالاناف |

 لفاسلا نم معا) عونلا نوكيا (وا) ردت دعاضتلاقيرطب ةطساولاب

 ىلاعلا نم صخا و لفاسلا نم ,عا هر ءا(رعو لالا نم مخاو

 نم ما امه دحاو لكن اف ( ىنانلا مسجلا ناوي اك طسوتملاعونلا )
 نا كي اناج) انبابم) عونلانوكي نا هوا مسجلا نم نمو نانينألا

 (وهو) طسوتملا ولفاسلا و ىلاعلا عونلا نم دحا ولكل انءابمعونلا نوكي

 (درفملاعونلا) ةثلثلا ماسقالاهذه نم دحاو لكل انءابق نوكيام ىا
 ظ ||| دنع درحلا ماعلا لببش نم ىهو لقملا< طيسبل نما

 ناسن الا وق قن ددع

 ثحم هيفو هليصانتب
 قيتعأ |نالفالوا اما
 ةدرخملا تاسزجلا نا
 نالف ايناثاماو ةلقعَتم
 هيلعفقوتدق ىنزجلا
 قيدصتلا ىلا لصوملا

 نالؤ اًثلاثاماو ماك

 مدعو تاثزجلا ةرثك

 امس حصنال اهراصعأ

 ميج نع ثعأ اك 3

 لادن دقو تأ للا

 ةعيهلاى ثا ا

 ةصوصخلا كالفالا ند

 تاذ نع ىهل الافو
 و ىلاعت تحاو'ا

 نايعالا ىف ادوخوه ع نكيملذاو مد ملا ريغل اد را اءلادوح و انضرف لا ةلاعثاأ لوقملا نع
 لاوحا نع ثح كلذو

 1| لقعلل ىا ( ه1 سنح اأن نع ردنا عا ( اعلق نإ) اندنع ([ 80
 _ نيورفلا للا ىف (ه/سنج رهوجللا نا ) انعز نا. . 0 الا ةيققحلا تاسزجلا

 ان دنع ظردل اا داعم نماثاا كإفل انا ىرت الأ ةنيعم صاد اى ةرمعلاا َت كك نَحح را تاع ناب بابو

 اود بسحب ايلك ديقملا كلذ ءاقب عم سخألاب دداوىف ةرصخم تراص ىتح ضع 0 ديّشن ةياك تاموهث#
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 لوقعلا ىهو صاخشا م عون لقعلا نا اعز كلا اضااو هذوحو

 لوقعلا ىهو صاخمشلا هتحن نال الصا عون نم معا نوكيال هناف ةرشعلا

 نوع ل عون هقوف سيل ذا اعطق عون نم ضخ انوكيال اضيا و ةريثعلا

 لفاسلاو ىلاعلان م دحاو لكذ انايم ناك ف رهوجاوهو سنج هقوف

 عوناانارخآريرقتو اطيسب اعون 5 ادرمم امون ن وكف لحس وت

 نوكيالو عون هقرف نوكياماماو عونهقوف نوكيالو عون هتحنوكيام اما
 دوك عون هتحن نوكيال اماو 0 هقوذ نوكيام اماو عون هتحن

 : اثل1 و ل اعلا عونلا وه لوالاف عون هفوف

 سس طلاأ ره جنيف طيسنلا عونلاوه عبار لاو طسوتملا عونلا

 0 أماو 6-3 6 اما هب رملا 3 م” انا تاق

 وه ثلاثلاو لفاسلا تل

 الن

 ا 0 8 ايتعاب م ءأقا ةعبرا

 أاعون 0 قالا مسقلاو 0 ها ايلاع ا 5-7

 ريغ هنوكل اطيسب امون ىعس 0 قةلاو لفاسلا نيب و ىلاعلا نيب

 ىلا لزانتلاق يرطب و ةيترملارابتعاب قلطملاعونلا صملامسق الو ىدام

 رابتعاب قلطملا سنها سقت لع نا دارا ةروكذملا ةعبرالاعاونالا

 هذه) عاونالا بتا مع ل ا ) اضياسانحالابتاممو ) لاَقف ةم رملا

 نوكيام اما و. سانخ الا تعا "نوكنام امآ ىلطملا سضحلانا ىه (ةسرالا

 اما و ىلاعلا| نم صخاو لفاسلا نم معا نوكيام اماو سانجالا صخا

 لكو لاعلا نب سائحالا عا نوكيام لكو لكنا نابع نواب

 لفاسلا نم معا نوكيام لكو لفاسلا سنا وهف سانجالا صخا نوكيام

 دحاو لكل انابم نوكيام لكو طسوتملاسذما وهف ىلاعلا نم صخاو

 جنيف طيسبلا سنملا وهف طسوتملا نمو لفاسسلا نه و ىلاعلا سنجلا نه

 | ىلاتعلا نستلا اما :قلطملا سنا نا: ىارقألا زم نسل قيرطلانم ||

 لكو طيسلا ستحلا هاو. طسوتملا سنجلا امو لفاسيلا سنتا اما

 هنوكل ا در 8

 1 ا وهق

 كف 0 ةعبر را قاطملاس نلاق ماعقا ةغيزا رهف دكا هناش ىلا
 ا كاوجو الو هوم د : تا 5 كلل ٠

 وطه ىذلا ىلكلاىا (لوالاف) هادعام كلذ ىلع سؤو

 نم هتحام ةيهم مام

 (عونااوع) تايزجلا
 هدارفا ناف نان الاك

 ةيناسن الا ىلعالا لمنال
 ةه_مغ2م ضراوعو

 لوبق نع عتلل ةبج 36

 كل | رتخش را ضرف

 ضراودلاكلت تسيلو
 كلت ةيهمىف ةرّدعم

 اههنوكىف لب دارذالا

 ازاتمم ةئمدتم ايماخخل ا

 نو

 ةيهم ماك ةنانتالا

 صعا ١ نع اضع

 كلت نم ددحا و لك

 ةراك را وح ) كرشالا
 ( صاخ# الا ددعتم

 وحو ) جراخلاف

 وهامباوج ىف لوقملا
 لوقللا هيدارا ( ليق

 ثح هيف لوفاو لعفلاب
 ليذلا نال الوااما
 ىف ريدم ريغ لعفلاب
 نايل لاطدتو عوتلا
 صصخ هنايهيلع عينذتلا
 دوسحوأ اب عودا
 ضصصش واف ىحراخلا

 ندنلا“ لوقلا شا
 انا ماو دانا ذل
 قام ماليال هنالف
 ةكرمدلا بس ) هلوذ

 ىا ( اممةيصوصخلاو

 نوكي نأل هّئموح الرع

 0 باوجىف الوقع |
 ماا تنسحب

 0 تدترانو

 يع يا وجف فلا زو دجاو رمت ارموم 0 ع ( صاخم“ هلا ورعد



 3 ىلع لوقم ىلك نذا وهف ( ماظ-الا رينل ام باوجى لوقا ) سعثلاك ) رك درف هل سبل ذا ةضحلا ةمصوصخلا

 |"  عونلاىلاةراشا (نيريثك وا) « ال5 ر نيعونلاىلالبلوقاو ىتاثلاعوذلاىلا ةراغا اذهليق ( دحاو

 نيَمْفُم ) لوالا

 ةقيقحلاب لب ( ىتباقحلاب
 صصخلا ىلا رظن هناكو

 نع زارتح الل اذهو

 ننج هقوف نوكيالو سنج هتحن نوكيام اما قلطملاسنحخلانا رخآ

 سلج هتح نوكيام اماو سدج هتحن نوكيالو ساحج هتوف نوكيام اماو

 ىلاعلا سنحلاوهلوالاف سن> هقوفو هتح نوكيالام اماو سذج هقوفو

 سنملا عبارااو ظسوتملا نن اوه ثلاثلاو:لفاسلا سنجلاوه قاثلاو 0 7
 3 3 0 - م 0 ءاح و ديعمل ا لصقل ا و
 ا ةاثماو ماسقا ةعبرا سنماف ماسقا ةعبرا ا ىو لكو طيسلا لع نعل

 نم ىاأ (سانحالا بتا م ىف رهوطلاك ىلاعلا نكل ( ىلا [ك سانجالا هيفاثإأم 60

 ا راج الا ندجل)ا لاعلا ىا ( ىعس )”سانننجألا تنام ل
 - 7 1 07 5 5 وعلا نات دا

 0 0 2 0 هتحنام ىلا ةبسنلابو لزانتلا ت11 ذللك
 سنجل ىعد ) ال ( ه3 وف رخالا قا دودحو مدعل و سانجالا قوف ةرثكل ا ىلع ةيلوقملاو

 ةقيقملا 0 اجرك ابنح 0 0 21 ”ةتاكلا) ني همس نجلا
 و 7 دو ىلع لاش 5ك نسا

 ةسناثأ | ىلع لاقي ىلوالا
 اجعم نع 11 33

 ى اهفلاخغ رخاآ "ىث

 ديزام انل ودك ةقيقحلا

 ةعاصتلا قل طب 0 ا و ىاثلا 35 نم 0 قكلاو

 (مسجلا و ىتانلا مسلا) سانجالا بتا سه نم 5 طاتوتا اما

 اطسوتم اسنح نايعست و رهوجلا نم صاصخاو ناوي 1 نم ناعا امتنا

 . طيسبلا ىا ( درفملا ) سنجلا (لاثمو) لفاسلا نيب و ىلاعلا نيب امكعوقول

 رهظف لقعالىا (4سن< ىبل رهوجلانا) انضرفنا ىا (اناقنالقعلا)

 ىنبملقعلاب طيسبلاعونلا و طيسلا سنجلا ند دحا و لكل ثمنا ان ورق ام

 كودي دوجوهىفاضالاعونلا و) 50 00 نادر الف ض رفلا ىلع

 سرفلا اذهو ورععو

 جرخل طقف نم دءالف

 باوجىف ) سنجلا
 نع زارتحالا ( وهام

 ةصاخو بي رّقلا لصفلا

 6 0 اذ_ه لرع عونلا

 عاوناب تسيل سانجالا و سانجا اهلاف (ةطسوتملاعاونالاكقيقحلا) عونلا اذهىف لثتسم دنقلا

 ىئانلا مسا ىف اك قيقملاعونلا نودي ةطسوتملا عاونالادجوتف ةيقيقح هلو5 فال* زارتحالا

 قئاق اكىفاضالا) عونلا (نودب دوجوم قيقحلا) عونلا (و) ناويحلاو

 تسيل و ةيقيقح عاونا اهناف ةطقنلا و ةقطانلا سفنلاو لقعلاك (ةطيسبلا

 هناف قباب نيقفتم

 زارتحالا ديَقلا|ذه عم

 ةهيشال ذا هانرك ذاع

 لمع الشم نس ا

 ةقفام روما ىلع

 الثم لايف ةّميقحلاب

 ناويحو رخو دير

 5 ىاضالاعونلاجاردنا بوجول ةبكرم تناك الاو ةيفاضا اماونا
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 بسك لخادتلاهريضيالو موهفملا بس ماسقال | نب نءانتلا نق زابتعالا
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 بهذم ربتعمانا رهظف ءامدقلا دنع سنح هلثوكي نا بحق زمت لصف

 ىف هل كراشملا ضرعلا نع رهوجلل ريم لصف هئاذب مايقلا ناف ن رخل

 (ه نوكي نابحي و)ةس رام ىنداهل نم ىلع ىف الاكل سنجال هنا عمدوجولا
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 ىرجنال ىذلاءزحلا لب الثم ةقطان سفنوا لقعوهف درحم رهوجلكو
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 لومحلاف دحاو صخ ىف هراصع!ضرفناو ىاطموهفملا اذهو ديز
 ققحلاو تاحب ولتلا بح اص هن سددق و نيس ا مداكا ىهتنا
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 لالا ىلا ىاغبألا
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 هايكف اناذ نادحم
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 نفلتمم ) ديز وح
 ني ا اا
 هتصاخو هلصفو عونلأ
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 سنجلا لصف نءزارتحا

 ماعلا ضرعلا و هتصاخو

 سنجلا ىا ( وهو .)
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 لكىلا سايقلاب كرتشأا
 هيف ةيهملا كراشبام

 نع باوجلا نوكيف
 صضمب نعو ةيهاسملا

 ىأ هيف اهكراشام

 يع و ا وكل د

 لكو اهنع باوجلا
 ناو.ملاكهيفاهكراشنام
 ( نانالا ىلا ةيسنااب
 لاؤسا!نعباوح هلاف

 سرفلاو ناثالا نع

 نع باو-لا و>و
 منج نعو ناسنالا

 هلاكراشملا ءانشالا
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 ةبسنلاب ( مسجلاكن يتب رع

 ناويحلا ناف هيلا

 3 ىئانلاممجلاو

 ثلا' باوج وهو

 بن اىم ثا !ديعن ناك

 هيلا سايقلاب ( رهوجلاك
 ديلا نامل نان
 عع 0
 هد مسجلاو ىاتلا

 باوج وهو ةبوجا

 هانز اهكفن (-نئاتكلا
 هبوحالاددعدازدءيلا

 ددع نوكي امنادو

 ددعىلعاديازةب وجالا

 دحاوب دعتلا| نا

 ةيهلل ديعإ سنح لكو

 سنجل بيرق سنج

 -- || ةظساوالب هتحن ىذلا

 هت رع ديعإ سأحو

 0 ىذلا سنعلل

 الثماءرح - ةطساوب

 نس ىاخللا مسجلا

 هم رع ناس الل ديمي

 بيرو سن+ و ةدحاو
 عونا هياف ناو_رعلل

 هساح نم بكس قاصاأ

 م-جاوهىذلابيرقلا

 ىدل اهل شف ند و اننا

 كردأا سانسمملاوه

 سنج مسجاوةدارالاب

 نكي رك ديعب ناسن جا

 ةبن رك ناويعأ 55

 برق س نحو ةدحأو

 رهوجلاو 4 الا معلا

 دنعي تاس الل سدح

 مسجا و نتيترع ناويعا و بارم ثالثب
 نكي مل ناو ) رخالل ءزج امهدحا نوكيال نيسنج عانتما نم نوهدام
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 موقم لصف ناكول هلال ىلاعلاموّدب وهف لفاسلا موق لصف لك سيل هلا

 لفاسلا موق .ىلاعلا موق لصف لكن وك ربدقت ىلع :ىلاعال اموقم لفاسال

 قرط نم نيتيلكلا نيتبجوملا قدصل نايواستم لفاسلاو ىلاعلا ناكل

 موق لفاسال موقملا ضعب ا صخا قفاسلاو معا ىلاعلا نا 6 (ههيلصق

 مسجلابو لفاسلاعونلاوه ىذلاناسنالاب داعبالا لباقلاز ب امك ىلاعلا

 لصفلا ضعبو ةيردوجلا ىف امه كراثملا نع ىلاعلا عونلاوه ىذلا

 مسج لكب نايقالل موقملا قطا انلا 3 2 2 د 0 سال موقملا

 2 1 لف املا

 ا 1م ىذلا ناويحلل موقملا س

 ةيضرعلا تاكراشملا نع ىلاعلا ردوا عيمجت قفاسلا

 قطانلا ناف ( ىلاعلا مسه وهف لفاسلا ) سنا ( مسقي لصف لكو )

 مسقناك راخلا و سرفلا:و ناسنالاىلا زهوجلا سس قهانلاو لهاصلاو

 سنجل مسقنا لصف لكس يل هنا ىنعي ( ىلكس كع ريغ نم ) املا ناودجلا
 اك لخاسالا م مسقم ىلاءال مسقملا ضعب لب لفاسلا سنجل مسقب ويف اعلا

 راجلاو سرفلاو ناسنالا ىلا ناويحلاب قهاذاا و لهاصلا و قطانلا مس

 لقغل | 0

 ىلاعلل مسقملا شهب و ماسقالا هذه ىلا :رهوجلا اهنم دحاو لكم شب اكو
 مسجلا ىلا ره وعلل نيوقملا درجملاو بكرم اك لخاشلا شنجلل مسقع سيل

 درجلاو بكرملا نم دحاو لكن اف ىزخح#ال ىذلا ءزجلالب لقعلاىلاو

 تاروصتلاىدابم نايم. غرف املو ءايشالا نم "ىلا نا وحلا مسشبال

 تاقيدصتلادصاقم ناب ىف عرش اهتام ناي نهو سخلا تايلكلا ىهو

 ظافلالا ىا (عبا رلالصفل ا( لاقؤ هعل رالاهعاوناو حرا انعل لوقلاى هو ١

 تعفو ىبل | ىلو الا ةلاقملا ند ايعون أنعم وو ةنيعم ةصح تعقو ىلا

 ةلاسرلا نم أزج عبارلا لصفلا نوكيف ةيسعثلاةلاسرلا نم ةنيعم ةصح
 "دم ارح ءنقلا نم ءرجلا وف. ولا قلقون والا لاقت ادعو ةيسعْشلا

 ا مل[ سر جراشلا لوقلا عاونا نايوف و (تاضرستلا)ن اب(ىف)ءىنثلا

 ةدرفملاىناعملافو طافلالاىف هلوق ند دحاو لك ىلا هلك اشملادصقل

 ,2[( فرحلا) مهفاف ةقاسلا لوصفلاف 1 يعتااكس ام قف

 ا ا ل كلا عا يدلا) فرعملا ىا (ءىشال) ح راشلا لوقلا

 ىلع ىنبم ادهو مسجلا
 رخا عون نيبو اهنيب كرتشملا مامت

 بيرق نشنحو ةدحاو ةين رك ثلا

 كرتشملامامت نوكيالو اكرم نوكيوا اهل ئابم نخآ عونو ةيهلا نيب“ ( اكرتشم نوكيال ناو ديالف ) اهل نايم

 ١ - اديعبي ناكنا ةبوحاةثلثو) نا

72070 

 00م0 017 ل وب رح تما ََّ

 سسك متت م م ا ل لا ا د ا ا قا و حن كه حل

 ات كو ع دس د و ا سوم ان



 ا كرتخا] اع نم للكس نوكيالو امهندب :
 ل ىذلاىئاذلا نوكينا زاوطل ثح هبف 0 رثشملا ماه نم تي

1 
 عون امم نام _ ىباُتلا

 واهتسكر انجل ا ىل امىبانلاو اهناز د ال ,الادز علل سا زامل الا ك9 مالا ريس ك1

 فوضت مزاتسلا) ”لاوقلا والود ىلا يدا وع لضخ ةيرللا

 زايتما ىلا '( هتابتما وأ )"ماتلا تحل ىلا "نظاث لوقلا اذه (ءىفلا كلذ
 (املكنع) دودحلا مسقتلو ةلكو ما :اادح ريغ ىلا راخان اذه ءىثلا كلذ
 تاو زايغالا لكزو راب 2 ( هادع ) ىئذلاز رايغالا لكنع ىا

 هلوَد لولدملا مازاتسالا و هل بيرق سنج ركفل نال مان دح فيرعتلا اذه |

 د رقلا يذلا ن4 بك سه لكو هل بيرق لصف مزلتسا

 فرعللاب للعلا مزاتسي فيرعتلاىلا معلا نا رعشب مزاتسب هوقو مان دح
 ةفرعملا نا ضعبلا لاق ىح لولد علا مزاتس ليلدلاب 2 كك

 بد رقلا لصفلاو ب

 كم ىدادعالا موزالا ق 26 :رطبو نبينا زمملا دنع ىلقعلا ءوزلا قدر طب و

 نيد ُموزلال ر 3 لو :ءلالاقو ةلزتعملا دنع ديلوتلا قب راحبو ةفسالقلا

 ببيلا لس نم فب رعتلل بلا الصاف رءملاىىلا لعلا نيبو فير ءمل] علا"

 كوقلا نع ععنل |كلذ فىع ىدح ف رعملا ىلا قروضتلا عع

 يي وأ نخاع ىش روض تانشستد و ايس هروتصت نولي اع حراشلا |[

 ا ةقر امم زوجنالو تيما لح بيسلا ةقراغف 0 لاقو ءادعام لكن ع

 ةقرعم كاكفنا رخ 5

 مزاةسإ في رعتلاب لقانا نم

 ىديل وتنا واىدادعالا واىداعلا وا ىلقعلام و زالاعقي رطب فرعملا ىلا 7

 5 دقو مزاتس هلوذ انهه حر ءانسلا لوقلا فوارعت ق نك كالذلُف

 ةعبلاكلذزو ه>- 5 موزلغلان 3-0 ىلقعلا موزفلاب مزاللا

 ل رأ | و ف رعأ آاهَق رعم نع فيرعتلا

 باح و رودلالاؤس نم حراشلالوقلا فنار 25 ىلء روهثملاض ارثغالا

 ( نوكينازوتال ) *ىثال فرعملا ىا (وهو) 0 ري هنع
 1 6 فرض 3 فرعملانيع ىا ) يا ىذا فرعءملاىا

 ا هوقو ( 1 هيسفن لق ملعبال هي ةلاول ءإ رلا محم 00 مولعم ( ءارلأ

 اولا ا فبحو هلوق ن 03 قا يف هاوق دافم ةليعل خا زو< ال وهو

 فريال ام ءى تحرم نع و رس اعني

 !:نوكيف ةدراف ال د ,نيترابعلادحا نوكيف 17 ةدحإ و ةنارع هنآلا

 لاشي رعت 0

 ف رعملا نم ( م ) فذ ماا رك ا ال (الو) مهغاف ديان نضلحلا

0 
 و لأي رخاع

- 

 اكرشم اهل ئرابم ع ون و ةيهملا نبذ كوتشملا مام نس

 نوكيالف ةيهملاءازاب وه 6 اًصراع ارك ناب

 ىح كرتثاام اع كانه ؟

 هةضعب ىتاذلا نوكي |

 م | ءفدو |

 ىلا: نانو انااا ٠ْ
 امإذ ةنوك كل ارب مشالانإ) 3

 ةروصلاف يجر ةئيمأ ا

 ىف ةلخاد ةروكا كما |

 لوقا واكرتشم نوكيال

 نم هنوعديام لن ال .

 اكرشم نوكيالاملكنا

 ( هلايداسم ) مال زيمت

 (الاو) كرتشملا ماهل ىا 1 قالا لها دع ىداعلا موزالا قير طب فرعلل د رعملام داس في رعتأل

 ماَعل ايواسم نكي مل ىا

 سي هيأ رعاظف كرتشملا

 ىف مالكل اذا !ينايم
 الو ةلودحلا ءازجالا
 قوح عانتمال صخا

 حوءزجلان ودب لكلا

 ديالف معا ( ناكل )

0 3 6 
 كلاما مال نايم

 ) نوكيف
 ( رخآ عون نيب و ةيهملا
 ىناثلا عونا كلذ ىا

 ماك ءازاب وه ىذلا

 زوجبالو ) كرتشلا

 كرتشملا مات نوكي نا
 ةهملا ىلإ ةيلاب
 ( ردقملا نال. عونلا
 سل هناوهو

 رخا عاد ةيهملا نيد

 (نب هقالخ ) الما
 نوكيف (هخء)نوكي !

 هك تدلا امك ةرهملل

 ّك را ماع اهدا 0

 نيب اكرشم

 تاو

 كرتشملا ام

 ىذا عونا , ةمهاا نم سمسم 8ك ص ساو سس ج10 دك 22

 كك رجلا ءاقل راك وه لوقحو لوالا كا ! ماك ءازأب ى ءدلأ قا )53(

 ءازاب ىذلا كلاثثا عونلاو ةيهاانيب اكرتثم نوكيذ ىتاتلا كرتشملا ماه ن



 ارج رخو كل كرتشم ماك لصعف هضعب نوكي لب اهدي كلوتشللا مام نوكي نا زوجالو ىناذكا كرتشملا مامث
 ةياهل اريغ ىلا تاكرتشملا م 5 و ىا ( لسانشإالو )

 || مزاتس كلذو ةبه انتم

 هنكلاب اهلقعت عانتما

 تايهملاىف مالكلاو

 هزكل اياهلقعت نكم ىلا

 ىلع سلا قالطاىو
 ريغلا روهالا دوجو

 ليقو محاسن ةيهانتملا

 عانتما صدنع تلي ال

 امهد> !نوكيال نيسنج

 مزايف رخالل ءزج

 نم [ دج الأ لنا رع

 ذا اعم ةدوح وملا

 تايعاملاف مالكلا
 اهتازجاو ةيقيقحلا
 امنا اذه ناب تا

 سانجالا تناكول مني

 دوجوأ|بسح ةزياعع

 كلذكس بل و ىجراخلا

 ىا ( امىلا ىهتش لب )

 (هيواس) كرتشم مان

 دق كرتشملا ماهم ضعب

 ماه ضع ره لاقي

 ىلع فقوتيال درتشملا

 هن اف رخاعونىف هتّوحن

 ”ىثلاموهفم ناك اذا

 تي

 الو كرتشملا مامت ىلع

 ىلهكرتشم ا ماه قدصي

 هنا باوجلاو هسفن
 0 امل اذه عدول

 ءملا نيب :ةاؤاسملا
 ا ماعلا نكمملاو

 قدصيو اعم ناقدصي
 سفن ىلع اهنم لك

 رخالا نودي رخآلا

 ريغ ءازحا 0 ةيهاا كرتل ها 202

 ةدافا نع) مالا روصقل ىا ( هروصقل ) اقلطم وا هجو نم متا ناك ءاوس

 ظ

 فرعملا نم ,ءاناك اذا هنالف فيرعتلاةدافا نع ,ءالار وصقاما ( فيرعتلا

 ناف علضم لكشب ثلثملا فيرعتك هيف رايغالا لوخد نع عنمم مل اقلطم

 لطاب ةناش اذه فيرعت لكو ثلثملارايغا نم هنا عم هيف لخاد عبرملا

 دارفالل اعءاح نوكيال و رايغالا نع عنم مل هجو نم هنم معا ناك اذاو

 مل ىذلا ملاعلاناف ةريبك ةماعو ةيظع ةوسنلق هلنع ملعلا فيرعتك

 ناو فرعءملادارفا نم هلا عم هيف.لخدب مل ةمامعلاو ةوسنلقلا سبل

 رايغانم هنا عم هيف لخدب ةمامعلاو ةوسنقلا سبليو املاع نكي مل نم
 زوج (الو) الظاب نوكيف اعنامالو اعءاح فيرعتلا ن وكي الف فرعملا

 فرعملا نم ىلا ( هتمىتخا هتوكل ) فرعملا نم (صخا) فيرعنلا نوكيا
 ناسنالا نه مالا ناويحلا دجون مك صخالا نودب مالا دوجول مالا
 ارا رم جاب سيل فيرفتلا نوكين | :مزابف, ناسنالا نود. [شرفلا ف
 فرعملا دارفال اعماح نكي مل اقلطم فرعملا زم صخا ناك ذا هنا عم
 دارفالا ىلع قدصلا ىف فرعلل واسم اما فيرعتلا نا ىنعي الطاب نوكيف

 ١١١ نوكي نأ امانو هن« صا نكي ناباماو .هنم عا نوكي هنا: امأو
 اوك ناار والو ةدافالا روصقل هنم عا نوكي نا زوال نكل هل
 فيرعتلا مزلالاو هلانابم نوكينا يعل ب تقلل هناي فحا
 في رعتلا نع 3 1ع وه ىذلا ىثال ف رعملا ىا ) 0 جنيف نإبل نا يملا

 مولا )“ها راح فرعملان ء.ةرابع ىه ى ا اةيهالل ىا (اهلو ناس

 فيرعتلاةا واسم طاررشاْنا رهظف دارفالا ىلع فنا وو جم ياو
 قدصام لك ىلع اقداص فيرغتلا 8 نا نم ةرابع فرعملا ىلا
 فيرعتلا هيلع ٌقدصام لكى لع اقداص فرعءملا نوكي ناو فرعملا هيلع

 سنجاب ) اسبنلم ( ناك نا امان ادح ) ”ىثال فرعملا ىا ( ىعو )
 ةتيعت اما ناسنالا ىلا ةيسنلاب قطانلا ناوبحلا لثم ( نيس رق بلا

 لصفلا نه و بيرقلا سذجلا نم بكرملا و عنملا ىنعم ةغالاىف دخلا نالف ادح

 امان هتيعثاماو ادح ىعس كذلف هيف ٌرايغالا ]وخد نع عنام بيرقلا
 ١ ناك نا ١ اسقان 00 ىعستي ( و) نيبيرقلا نييتاذلاىلع ىلع هلامشالف |

 موع امهندب نوكيف
 اذه ةيدالو 6ث ناكلالاو هلوق ه ىدتلتل هباصتخ هلايوا همنا هلوق لدي 70 نا كتان هحو نم

 ءازاب و> ىذلاىتاثااعوننل اضراع كرتشملا مات ضءب نوكينا زاوجل سام لثمف الوا اما انهه ضرتعاو لاّوسلا



 نوكي نا زاو<ف ايناثاماو. ةيهملاو عونلاكلذ نبب كرتشم مام وه ةهمأل رخال او ققحت مزليالف كرتشملا مام

 نيبو هنيب كرتكللاماك نوكيف ةيهلاءازاب ىذلاعونلاوه © م8 ) ىناتلاكرتشملا ماه“ ءازاب يذلا عونلا
 ل يلب 6 0: 0 لسا 30 5 1 2 1 8 د[ 1غ نع ةتيملا |[ >3 5 3020103 ا ا 2 ل بت ب تر وب ب ب تبت
 لإ هل عفديالو لوالا اذه طقذ قظاناابناسذالا د رعت ادزفنم ىا (هدحو بيرقلا لصفلاب ظ

 نوكين ا عانتما تابثاب | .صتترلا وضقانلا دخلا ىف نب. رخأتملادء زئاح .هناف درةملاب في رعتلا ىلا زظان

 + ا نيصقانملا ىف درفملاب فيرعتلا اوزو< مل ءامدقلاو نيءاتلان ود صقانلا

 0 ليبق نه روك ذملالاثملا ىف قطانلا لثم اولاق مهناف نيماتلا ف ازو ملاك

 مومع كرتشملا ات نيب ناويح ردقملا هفوصوم نا انلق ناف فوصوملا ىلا جاتحلا قفاولا

 ررقت دقو هجو نم || نا انلقنا و لالا ابكى امإت ادح طقف قطانأاب ناسنالا فيرعت نوكيف
 ىلا ةجاح الب ليلدلا
 لام ناب ةدعاقل اهذه

 ضمب وح ىذلا.رجلا || نوكيف ساسحلالثم ردقملا هفوصوم ناك ناو لاملاىف بورقلا لصفلاو
 نوكي كرتشملا مام || نوكيف قطانااساسحلا نع ةرابع ظقف قطانلاب ناسنالا في رعت لصاح
 35 1 0 بيرقلا لصفلا نهو ديعبلا لصفلا ند ايك ص اصقان اعمر فيرعتلا اذه

 را 9 نا ||| درفملاب فيرعتلا نا اولاق نرخأتملا نال نيبهذملا نيب قيفوتلا نكمي نكل

 ةثلثلا عاونالا كت نيب || سيل درفملاب فيبرعتلا نا ءامدقلالاقو عوقولاب زاوجلا بجوب ملو زئاج
 00 مازاوجلاو صخا عوقولانال زاولعاىن ىضتشال عوقوا!ىننو عقاون

 ىتاثلا ىلا الو ردقللا ليبق نم درا, فيرعتلا ن وكيف معالاءافتا صخالا ءافتنا نم مزليالو

 نوكي نا مزاي هنال || فيرعتلاب ركفلا في رعت صصخ صملاو نينهذملا ىلع ءانم لقعلا تاز و
 كلانكرتثم ماك كانح | .ليصح لش ملو هآ ةمواعهرومابيئرتوه ولاقو باتكلا ل وا ىف بكرملاب

 ءز+لانوكينيروكذملا و كوع ىلا وعمار وم تحن يع هدول | ككدةعلا كال بيير نيمو ورص تصتس يول ماكس د

 ديعبلا سنا نم. ابك اصقان ادح نوكف الثم مسج ردقملا هفوصوم

 همم اضع ووك دملا ىلا ارظان اهدحو ةضاخلاب ناك نا اصقان اعمرو ةهلدعو تدرقلا لصفلاب

 ايلا مالكلا لقنتو

 ما نوكي نا مزايف
 هيه اك ريح تاكرشم

 معا ا-هنم لك نوكي
 تالا نم ةهلاف

 ماك ضعب (نوكيف)
 وجو ةةلصن كيبكملا

 لدف) نوكيف سنج 1 0
 (- ناك :فنكو ..سنج سنجاب ناك هاباع مو رس و) ديعب سنج وهو ديعب ىباد هيف

 ءزجلانكيمل ءاوس ىا || هتيعلاما ناسنال ىلا ة.فلاب كحاضلا ناويحلا انلوقك (ةصاخلاوبيرقلا
 انش ةثاوكك ول طقم |

 ايواس» كرتشملا مام نم
 ناو رخخأتماهيلا كح دام ىلا: ةراغل» ادع دارو قوأ نتنحىت (اهكرافم نو فمان ]امان اي ( سا

 الف ىظظفا نيش رفلا نيب :عازنلانا ىلع هيبنتلادصق هلاف درفملاب فيرعتلا

 تان ا ضقانتلا عفدىف انلق نا و نيترابعلا نب ضقانتلا روصتب

 نا اذكه فيرعتلارثدقتو هيلع فوطءملا ف ذح ليبق ند كفا ضو

 نا (وا) مهفاف ل وهي ىلا ىدأتلةمولعم روم ابيترت وا *ىثليصح ركفلا

 فير” ىف انلوقك (ديعبلا سنجاب و) بيرقلا لصفلابىا (ه.) فيرعتلا ناك
 رك كي لب بيرق ىتاذ هيف ركذ. مل هنال اصقان هتيعمش و قطان مسج هنا ناسفالا

 نم وبيرقلا سنجل نم بكر ملا ناك 1 واهرثا رادل اسر نالفاع“ر

 لاقو ئىَد هوظطااىق َجدحْلا ةئد لدد 5 5 ذاع مامالاهجوو تاراشالا ىندلثم مهو دقو سنجلا نود لدفلازا وح نم



 اضيا كلملاو ناويحأل دجوب هناف : 0 دجوب دقو ىجانل امسجلاب ساس اك سنجاب اصاخ نوكيدو لصفلا
 اعز نالاذارعولاق اهناكر اشم عاج ع نع ةيعاملا ري لوالاو 4 م44 0

 انعاو ةدوخولاوألا

 مامالا مالك انرتخا
 ةرابع قامس ىصل اهنال

 شقان :ضياو لا
 حو تاك اهلا ب حاص

 ديعبلالصفلا نوكبال

 هناب هنعبي>|و الصف

 ل_صقفلاو كلذ ريثعا

 وه ةيهلل ديبلا
 وه ا1 لصف. ةقيقحلاب
 نم هل بيرق لصف

 هلازيء توكل اهتسانجا
 تراسل عيج ند

 ةيهلل لصف هللاقيامتاو

 اهسنجل لصف هنا رابتعاب
 اذهىف مذانلا لوقاو

 اذه نوكي نا ماقملا

 ثلا يهذم رابتعالا
 ناكف ) عون وعو
 لصفلاب ىمنالذا (الصف
 ةلطاىف اًررمم ءزجالا
 ديقلاو كرشملا مام ريغ

 سنجل جارخالرخاالا

 صخلاىف مامالالاقو

 نم سنجا نا قملا

 نوكيال سنج وه ثيح
 ىا باوجف الوقم

 اما ءزجلانال وه ءوش

 ثيح نم انج نوكي
 "ىلا نيد كرشم ها

 ادهن وهو هريغو
 نوكينا عنتمي رايتءالا

 ىا باوجى وا
 ةمالعل !لاقو وه ءى

 عدم وادا ازا اتنلا

 دع ننجح | هدا

 نعقات مسر اهلك ةمز ,اللا 0 رهو ل عر

 ظ

| 

 سنجل كلذ ف اهناكراثم عجب 2 نع

 ا و رعت ند ىقلا رانا 1 نه وه ىذلا مزاللا جر اا اهب رعب ةمزاللا

 ال ءاتلادحلا هتيياشلف اما هتيجستام|:و اعسر ىعسم اذلف رثالاب
 اصقان ) اعمر ىعس ( و١ هن صم ضان سنجلا اذه ديقو بيرقلا سنجلا هيف
 ىا (اهدحيو ةصاخلاب ) فيو.دلا ةيئنميا ءىثتلل :فرعملا ىا ( ناكنا
 درفملاب فيرعتلا زاوج وهو نر 6 بهذم ىلا رظان اذه ةدرفنم

 00- ) 5 ع 6 كاحعاض ها *ناسنالا ا انل لما

 ناتسنالا شرعت ىف انل وتقب (ديحلا نفطاتك) ةضانلا ىا( (12)

 ًَ امسرلا ف سم ايف أعمر هتيعت اما كحاض رهوج وا كحاض مسج
 فدرعتلا نا ل بيرقلا ىتاذلا ىلع هلا 5-5 مدعلف اصقان ميتسل اماو

 ديعبلا سنجل نم بكرملاو مان دح نيببرقلا لصفلاو سذخلا نم بت كرملا

 7 0 بيبرقلا سنجلا نه بكرملاو صقان دح بيرقلا لصفلاو
 ندا 7 ل ٠ ةثلثلا هذه ادعامو مان مسز ةمزاللا

 7 28 ديلا شربل نما تك رملاؤا ةمؤاللا ةضاخْخلا نو
 ضرعلا نم بكرملاوا بيرقلا لنصفا!نم و ديعبلالصفلا نم بكرملاوا

 ضعبلا لاق ناو
 ( كلا رت نع راح الاوبجو.) مهفاف تابكرملا هذهىف ةدافال

 كا واجسسل ا ( هيواس ) فيرعتل عل 0 ( فرعملا مدرع نع يا

 اك ةكرملا فيرمت؟ ةلاهلاو ةفرعلا ىف ) فرعملا كلذ فيرعتلا اذه
 ١ يكلا وفلان هك رطلا ناف مر نب يرلم نكمل 1
 ةييكشإةك راو دحا و ناكم ىف نينآىف نوكلا نوكسلا و نيناكم ىف نينأ

 نوكسلاو جردتلا ليبس ىلع لعفلا ىلا ةوقلا نم جورألا ىه
 ةرابع ىمكلا نوكسلا وأ لعفلاىلا ةوقلا نم جورْملا مدعوه ىمكحلا
 .سل !ء ةكرطافيرعت نوكي حث ةك 0 ه اع ةكرحلا مدع. نع
 م جوزلاو : هفرعملاوا ةلاهللا ف فر ,ىلل أب واسد 5 رعل 3

 نبي واستع ماسعنالا مدع نع ةرابع د رغلاو نييواسع ع عن الا نع

 1مل ىف فرغت "واسم اهب رعت درفب سيل اع جوز ميزت نوكيف

 نوكي نأ موا الثل نيفنر ملا نذه لثم نع زارتحالاب مف ةلايجلا وا

 اهب اصتخم نوكي نا اهربغو ةيهاملاىب كرعملا عع نوكال قل! لانا واو رسحا 3 ليادلا م اهب دقو

 ايم نوكيف اهلءزجال ةطيسب ىهام تارهاملا نم ذا اهادعام عيعبو ةيهملا نيب اكرتشم نوكيال ىتاثلاو 5-7



 تاق ىلع اليشم نوكيناوا فرعا نه ىلجاب سيا فيرعتلا

 7 فرعملا في رعت نع ىا ( ءىثلا شي رعن هرعت نع ) زارتحالاب < (و)

 اي الاب ءىشب في رعتلا كلذ .ىأ ( رسال ىذلا فيزعتلاب ىا (س

 فقونوه رودلاو ىبدقتلار ودلامزاي ىتح فرعملاك لذ.“ ىا 0 !

 الوصح ةثوكل لطابودو ىدقت رود اماوهو هيلع نق وشب ام ناك

 نم مسقلا اذه نالطب ىث كشالف مدعلا لاح ىف ادوج و لب لوصح لبق

 مدقتال و ةيامزلاةيعملا نع ةرابعهنوكل زئاحوهو ىيهروداماو رودلا

 قع هيلا فرعا 3 ىذا في رعت يا (ناكءاوس) هسفن ىلع هيف *ىذلل

 كادعز ةع اجلا ةئيه ىف دسالا ىلا لجرلا ةهباش» لاق اكرخ آلا ىلا ءىثلا

 ىه ىلا ةئمهلا ف ىا ( ةيفيكلا ىف ) ههيثملاد امنا طا ( قافتا ةهباشملا

 ةفوقوملاو ةيفيكلا 43 رعد ىلع ةفوقوم أءو رعمو هجب امل ةهف رعم ىلع

 ف ةّنيه ىف ةيقيكلا ضف رشتو زاج سيلو 2 رود وهو ةدوداو

 مث نبي واستم < ميقتلا وه حجوزلا ) نا جوزلا فيرعتىف ( لاب مث لوا

 لاه مْ رخ ل ىلع ايضدحا لصق ال ناذالا نأ :ائيشلا ام * نان واستملا لاقت

 كف رعد وج وزل|هف رعم ىلع ةف وقوم نين ال دف رعد ناف ( نان و0 امه ناعيشلا

 1 ةفوقوم نبي واستملاةف رعمو ئي واساملاةِف رعم ىلع ةفوقوم حجوزلا

 رودلا مزايف ئش الا هف رعم ىلع هف وقوم نيئيشا |هق رءمهو نيئيشلا ةفر د

 ناكنإو احرص: او ود سا وداو ةكرعترو ماكان هنال 0

 لامعتسالا ةسونام ريغ ىا (ةةيشح و هب ع ظافلا .لامعتسا ع هف زرت |[

 ا
: 
 ا
 ١

 ا ةهماشم عقب ىا (ةهب املا عن) هئنهل امذه بيس ىا (اهب) ءىش' | ىف ةئيه ىا

 .ققحلا لاقو سايبقلا 1

 ؤ

 ا ةقوقوم ةيفركلا ةف رع نا رهظف د اثم أك امها هيشلا ةحو

 ' وا ) ةمكملاةادهىف رك ذ اذكه ةينالو ةعسق اهئاذل ىطتقلال ءىثلا

 جوزوه نانالا) نينثالا فيرعتىف (لاشباك) رتص*رو دودو (بتارع

 | نابحنو ) هاحمى نيب اك ارعك» !تاوذب نعح [ىهينم

 | رظنلاب نا ( سايقلاب ) هائعم ىلع (ةلالدلاةرهاظ ريغ) رك ذلاةفولأمالو

 لئصفلا لعبا اهضمن

 نكل ةطيس ةيهه لك سفن نوكيال هناب بيحاو ةطيسل اةرهاملا سفن روك ذلاءزطانوكي نا زوج درو ةللعاق

 لول! تادني مهي 0 داس رو) طا اسال أماع 16 /5 2 اض ىع نوك نا روع هنأ هيلع تيا:

 تافيرعتىف روك ذملا

 لعل | نبع هلاوا |
 ىاباوجىف ) تأ

 بطلا وه 1

 نيم ا ريغ ما

 كراشملا 1

 تاك اوس هل 37

 لال انه و اننا

 ىا انلق اذاو ديلا!

 نقود ناينضاا[:222---- هو ا رة
 ؟ كراثملا ْنَع ورز يو | (سقيقيكلالاقباك ) حرص» رود رودلا اذهو (ةدحاوةبترع) رودلا

 4 ىلءو هين اوم لا

 عوذل اهب حج ر* ىزارلا ا

 ماعلا ضرءااو سنجلاو

 امنا سنجلاو عونلا نال
 وهامباوجى نالاشإ

 لاقيال نابل سرا و
 لوقاوالصاباوجلاىف ؟
 ىلابهاذ هنال ثحح هيف |
 ةلجاىزيم سنجلانا ٍإ

 سنجلا نيب قرفالو
 زييعل ىف ماعلا ىغ رعلاو
 سنجلاناكولذ 4.دعو

 ضرعلا ناكل ايم

 ذاق نبع جنا عاملا

 هلزييعال ماع ض ىع 4

 هبق رّمعلان اف الصأ

 قانملا موسعلا وه

 ديال ىذلا

 نم مث ريما ف هنم
 ةيفاضا ةرعاخ هنا ُثيح

 ةلطائ ةيعانا 5 ريع

 نوصل

 هرهوجق وه سس ىا نال ضبا ةصاخلاهن جرو ) رحوج ق) هلودب ماعلا ضرعلا جر نا هيه ذم بسانملاف

 ( اذه ىلعف ) ىفرعلازبملابلطل عوضوم هْصيعى وه. "يش * ىا نا م يتاذلا زيمملا بلطل ناعوتسوم' هتاذفو:



 الابل ىلاعلا سنجلا ةيهاك لبق ( ةيواستم 1 | ئيواستم .ئيرعا نم ةقيقح تكول ملا
 رن مذتع ذا

 نم امه رىضرف اذاف .

 || نوكينابجوءازجا
 ةيواستم ءازحالا كل

 ايفخ ىتاثلا ناك الو

 هاد رهضعب لة

 هيما ك7

 نسح نم نايا

 د1

 ناويحل اك لصفو

 ةلع اهلصفف قطانلاو

 اسنج ناك ناف اهمنجل

 لصف و سنج نمابك سم
 ساسملا و ىانلا ملاك

 ملا ةلعىقطانلا سيلف

 د نسا نول: ىانلا

 ناك ولف ىاثلا مسجل

 مزل هلةلد ضي اقطانلا

 نيتلّقتسم نيتلء دراوت

 نيعتف دحاو ل ولعم ىلع
 لد قطانلا ناوكف نا

 2-5 ولف ساشا

 نم“ زيشإلا لضفلا
 ناكل لصتا او سنجلا
 ناكناهسنل ةلع هلصف
 هسنج لصفل وأ اطيسب
 سنها ةلءابكرم ناكنا

ْ 

 ى هدوحو ةلع هنا

 نهذلاىوا جراما

 هلصخ لد هنا ىملا لب

 ناك ) هماهب اعافنزاو
 (اهلالصناممدحاو لك

 ىا (هنال) ةّميقلل ىا

 اهرب ) اعسدخاولك

 ا (دوجوا!قاهكراشم نع

 ءزو انرهوج ازيك

 أ! "لسصنلا نا امدقلا

 مهعتو 2 0

 ضفانس ةيلك ةبجوم أ

 قلطاو نرحل ةيحوم ىلا ا

 اوصفلاو ةمدقملا نم دحاو ١

 ا 1 رخالا لجيل الو ابلاع 4 85: ) لالا سنجلا نكي مل الا نلضفلامو ريان ايل

 روكرذملا لامعتسالا نوكل _ىا (هنوكل ) تىطاخم لا ( مماسلاىلا)

 لام ,عنس|و فرعملا حاضيا هو ضرغلاناف في رغتلا نع (.ضرغلل 20

 روك ذملاضرغلا لخم ة_سوناملا ريغلاو ةفولام اريغلا ةس رغلا ظافلالا

 "نام ىف عتس نا دارا اهدصاقمو تاروصتلا ءائداكم نك عرف امو

 تعقؤو ىتلا ظاففلالا ىا ( ةناثلا ةلاقملا ) لاقف تاشدصتلا ”ىدابم

 ('ىف ) ةيسعتلا ةلاسرلا نم ايعون ائيعم أزج لب ةيعون ةنيعم ةصخ

 ضقانتلا نم اياضقلا لاوحاىف ىا ( اهماكحاو اياضقلا ) لاوحا ناي

 ريع 0-00 تايطرشلا مزالتو ضيقنلا سكعو ىؤتسملا سكعلا نمو

 هبركح ىتااىه اياضقلا لاوحا نال ماك>الاب اناضقلا لاوحا نع

 ديا 0 ل 7 روصل اذا اهعاولا ىلعو اناضقلا ىلع

 سكت ةيلكلاةيحوملا لاتش ناو ةيزج ةيلاس

 | ةروك ذا|ةبسانلل ماكحالا اهلاوحا ىلع

 ةيضق هآ ةيناثلا ةلاقملا هلوقو ىلاعت هللا همصع ماصعلا لضافلا لاق اذك

 بهذملا 0 ةيصخ# ع وضوملا رابتعان ىهو ةاصخ ةبحوم ةيلج

 قيقحلاىلعو ىعوذلا دهعلا ىلع الو# ةيناثلاةلاقملا مال نوكل روهشملا

 ةرابع ةيئاثلا ةلاقملا ن وكل ةلمه“ عوضوملا رابتعاب هآ ةيئاثلا هلوق

 صخشش عبات اهصخشت ىلا ضاىعالا ليبق نم ىه ىتلا ظافلالا نع
 فيكملاءاوهلاب ةمئاق اناوصا ظافلالاتناكن او ظفات اوه اهلحمو اهاحم

 ىونلادهعلا ىلع ةيناثاا ةلاقملا مال لج اذاف ةقيقْطاىف تروصلا ةيفيكب

 ىلع ةلم# ةيضقلا نوكيف ظفلتملا ديك نع ظفاتلا ةيك نيب مل

 هلوقو ةيلكلا ةبجوملا رو-س ىعونلا دهعلا مال ضعبلا لاقو قيقحلا

 ظفلتاا ناكنا و ضعبلا كلذ بهذه ىلع ةيلك ةبحوم ةناثلا ةلاقملا

 ةعطق اهنوكل ةيعونلا ةدحولاب ةفصتم ةروكذملا ظافلالا نكلا ددعتم

 الوكتالف ةيصخمللاةدحولاب ةفصتع تسيلو ةيسعتلاةلاسرلا نه: ةنيعم

 لمخاو

 0 شلع ووو هناك هيوم نوكت لبث لعل و ةيصصم - ةيطقلا
 لك ليق ( لوصف ةثلثو ةمدقم ) ةيناثلاةلاقملاىف ىا (امف و ) ضهبلا 0

 ةااقملا نوكي اك ظافلالا ليبق نه ةثلثلا ل

 ديال هناي 0 ا 5 لا نا 00 اولدتساو تاركا 1 1 5
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 ناك اضرع ناكناو اهلاسج رهوجلاناك ارهوج ناكناف ضرعوا رهوجاما ةيعام لكن اب رودلامزايف رخالا .

 6 ملا/ "2 . .ضانعالل ةيلاعلاسانحالا نم دخآ

 نم دخاو لكىلا ةلاقملا ةيفرظ نوكيف ظافلالا نع ةرابع ةيناثلا

 ةيفرط مزليف ظافاالا ظافاالاة يف رظ ليبق نم ةثاثلالوصفلاو ةمدقملا

 ةمدقملا نم دحاو لكو لك هيماثلا ةلاقألا ناب تيحاو ةسفنا ءىثلا

 ةيفرظ اهنم دحا و لكىلا اهتيف رظف ةناثلاةلاقملا ءاّرجا ةثلثلالوصفلاو

 ىا ( ةمدقملا اما ) هسنفن ىلع ىلا ةيف رظ مزلي الف ءازجالا ىلع لكلا
 فقوتامظافاالا كلت و ةيناثل اةلاقالا نه ةيعون ةنيعم ةّصح ةعقاولا ظافلالا .

 ( ديلوالا اهماسقاو ةيضقلا فيرعت ) ناب ( ىنف ) ةيناآلا ثحابملا هيلع
 لواب سيلام ىتعي ةيناث ماسقالاهذه امهريغو ةيطرشلاو ةياْخا لثم

 لاب نا مدي لوق )انكم اهميط و تكفا يالا سمار

 ىف ىا ( هيف قداص ) لئاقلاىا ( هلآ ) لوقلا اذه كال ىا ( هلئاقل
 بذاكوا) مقال ةقاطملا ةبسنلاب ري اوه لئاغلا كلذ نا ىنعي لوقلا كلذ
 ةشاطملا ريغلا ةبسنلاب ري اوه م احلا كلذ نا ىنعي لوقلا كلذ ىفىا ( هيف
 وهو بذكلاو قدصلالمت< ضعبلال وق نع صملالدع اما و عقاولل

 نع ازارتحا لا لاقبزا مهد! لوق ىلا ةيضقا روهشملا فيرعتلا

 ةرابعقدصلا نوكل بذكلا و قدصلا فن رعت نم اج ةيضقلا ناقرودلا

 ةقباطم مدعنع ةرابع بذكلا نوكل و مقاولل ةيضقلا ركح ةقئاطم نع
 امزج رودلامزا ةيضقلا في رعت نم نين زج اناكولف عقاولل ةيضقلا مك

 امهشرعت ىف ماللا و فلالاب ةيضقلا نع ريت«ناقيرطب هعفد نكما ناو

 ةيضقاليدبتب مكحلا ةقباطم مدعو مكملة ةباط» !هفبرعتىف لاشب ناب

 عقاولل ةقباطملاةبسذال رابخا وهف قداصلا امآو ماللاو فلالا ىلا

 دحاو لكس يل ذئنيخ عقاوال ةقباطملا ريغلا ةبسنال رابخا بذاكلاو

 ةيضقلا لئاقل ناتفص ام«©اف ةيضقلا مك ىندو بذاكلاو قداصلا نم

 رودال ذئنيخ كاقعلا حرشىف ىنازاقتلا ئدلا دهس لاق اك اهك احو

 بك ريغ ناكول و بكرملاىنم« لوقلاو مهفاف ةيضقال صملا فيرعت ىف

 ةيضقللا بيرق ننجح وهو ماهقتسالا ةزمهو ةراجلاءابلا ئعتم لثم اردان

 ةاوقءملا ةيضقلل بيرق سذج وا ظوفلملالوقلا نع ةرانع ناك نا ةطوفلملا

 لوقلانوكي ردقتلا اذهىلع تلق نا لوقعملالوقلا نع ةرابع ناك نا 1

- 

 ةيلاعلا سانجالا نم اسنج ةيعاما كل: ضرفوناو اهلاسنج

 ' لوقنف الثم رهوجلاك

 نرسعا نم بكرت ول
 نا هيزؤ نييواستم
 نا مزاي اصرع ناك

 الوغ ضرعلا نوكي

 ةءاطاوملاب رء*وجلا ىلع

 ءزجلاؤ مالكلا ذا

 ناك ناو لوبا

 ناك نان اردهوح

 ةقيقح سفن رعوجلا
 بكرت مزا هيفالخ ادوا

 ناو هسفن نم "ىلا

 وهو هنع اجراخ ناك
 هلاَص راع ناك هيلع لو#

 اًضراع سالءزجلا كلذو ا

 ضراغلان وكف هسفنل

 رخالاءزجلاوه ةَميقحلاب
 هماع ضراعل |نوكيالف
 امحو لاممه ناو اًضراع

 لوالا اما نادودرم

 بوحو نال ان الؤ

 ءازحالا ب ىينخألا
 ءازحا اهنال ةلومحلا

 اهني زبامعال ةينهذ

 ىجراتلا دوجولاف
 ىف كلذ تح 6

 ةحراخلا ءازحالا

 دوجولا بس ةزيباهملا

 مزليالضياوىجراخلا
 قدصا|!فىواستلانم

 ةقيقلاف ىوانتلا
 جايدحا نم مزاب الف

 نود: نيفرطلا دحا
 حب سالب عتب رثارخآلا

 جاتحم نا زوجضياو
 رخألا للا سون لك

 فيلأتل|لجال ضعب ىلا ءازجالاضءب حايتحا بوجو ناب لوالا نع باجيدقو رودلامزايالف ىرخأ ةهجنم
 جزاخلاف:اهنم تكرملانبلأتلا"نذمب ىلا اهضمب جايشح احم يمل ادوجولا ىف ةرياقتملا ةيجتز احن اءاوجالاْن] يكف



 000 لاو 2+ كرا! اانل ىلإ اههد عاتكنا دال ىحدلادوجولاو ةراعتلا ةنعدلاانجالاكلذك
 ش فك ةروهشماةيلامل'سانح الاى 4 ىلا 0 ةد ردم ريغ ةريثك 5-20 دوحو زاوجف نافيا

 ناب: انوح رص . دقو

 ةطقنلا و ه دحولا

 ضبا ليبقلا !ذَه نم

 مهناداو اهنيسنج مال
 ضراما| ضي اوةلوخ دم

 جراحخلا م "ىشغلل

 نا بجبال لومحلا

 عيمج اجراخ نوكي

 نانسالا نان عاجلا
 قطانلا ىلا: نسف اذا

 هلزجالو .هنيع نكي
 سيل و ةئع اجراخ لب
 مث هنع اج راخ هعاعإ

 يع *ىعا نعراملا
 نا زوحنال هب ماقلا

 هلاض راع هماع نوكي

 ديعب نوب نيينعملا نإ و
 عوذال زيمملا لصفلاو)
 سباق ةكواشم نع

 ( هند هزيم نا تي رق

 سنج ىف هكراثم ىا
 ناسنالل ىتطانلاكب يرق

 كراشملان ف هزيم هيف

 قال وى انلا مسجلا ف

 رايتعا نكمي هنا كلع
 ىن ديعلاو بدلا

 كراثلانءزتملا لصفل ا

 اناف خا ىدوجولا

 نم: ةيكيم انْض رف اذا

 انْض رف و لصفو ساج

 اكرم سنجل اكلذ

 ناك نييواست٠ نيىما
 ان امين دحاو لك

 ا ند سنجلاكلذل

 ةيدوجولا تاكراشملا
 201 ]1 اا يلا الا ةيعاملا كلل و

 لصف وهف هعيجب نع اهزيمم نادوجوا|ىف اهكراشيامع ةيعاملا زيمملالصفلالاقينا نكك ف ةيدوجوا |تاكراثملا
 ىلع قبعه لب دو + ول |ىقدحم نسب هبال كلذ ربتعي مل اع'او اهل ديعب لصف وهف هضعن نع اهزبم ناو اهل بيرق

 أ

 فيرعت ذليخ اهل بيزق لصف لا لاق. نا محد هلوقو ردت نيينعملا الك

 اذا لال الا ناف قارتفالا, لال الاءان سقف" امئاو ةيلجح ىهف |
 6 50 ا 0 ا

 0 1 ةراخاءابلاو ل مل لعاف أدق كك هلاوذو قا رق الا بع نلوذيف ا

 وهدي زانل وةك ) لءاتلا وح لهاتف رثتسملا يلا ع للاخ رعت كر ظ

 1 | ظفالارك ذ زو<2 الو لوقعملا لوقلا نيب و ظوفاملالوقلا نيد اكريشم اظفل

 و | ظفللا نم نيينعملاال دك ةداراهغ< اذأ تلق ةنرقالب فيرعتلا ىف كريشملا

 ةدارا انهه زوحيو ةنيعم ةنيرق الب فيرعتلا ىف هرك ذ زوج كزشملا

 ليق ناف نيسرقلا لصفلا نهو سنلا نم بكرم هلال مان دح ةيضقلا

 فيرعتلا نع جرخف بذكلا لمتحال و قداص انقوف ءاعتلا انو لثمن

 قدصلا لمتحالو بذاك انت ءاعلا انلوق لثمو هيف بذاكوا هلو

 دارف ل!نمءدرف لع في رعتلا قدصي الف هيف قداص هوه هنع جرخ#

 راكلاب قدا وهام ا-انة وف ءاع-أإ اتلوق لثم اماق قئابملاب افيرعت ناوكف

 اذا اماو جراخلا ىلا رظنلاب بذاك و ه امنا اندحن ءاجسلا لثم و جراخلاىلا

 تدكلا و قدصلا نالمتع# ةيهذلا امهروض ىلا وءامههوهقم ىلا انرظن

 لثم نوكيال نا مزاي ح.تلقناف دارفالا نم لكل اعماج فيرعإا نوكيف

 ةيضق لوقلا اذه لثم اناق ةيضق جراخلاىلا سايقلاب انقوف ءامس'ا انلوق

 كاردا ىنعع جراخلاىلا سايقلاب قيدصت و ىنهذلا هم وهفم ىلا سايقلاب

 لوخ دنء رات اوهو ءامدقلا بهذم ىلع اهعوقو الوا ةبسنلاعوقو

 هيف بذاكو' هيف قداص هلوقو مانالانيب مهلثمىرإل نذلا مالعالا العلا

 اهذف ةسقانلالاوفالاو تاروصت اهناف تاداثذالاتاغررعتلا نع جر

 ىنعي ( ةيلج ) يضرطملارابتعاب ةيضقلاىا ( ىعو ) طياورلا ليبق نب
 كرتيناب نيدرفم ىلا اهافرط قرش نا اما يروا رابتعاب ةيضقلا نا
 ندرف٠ ىلا اترثشال نا اماو اهنع ةيلاث ةيضقلا لع نابو ةطبارلا

! 

 ةوقلاب وا لعفلاب (ن درفملا ىلا) اهافرطتقرتفاىا ( امف رطب تلا نا ) و
 : ىلا ىدعت
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 ١١ [مهرطب : ىلا مح ] رز دنع نيم رح تلا لغاق نا لبفيو
- 

 ىتب انههوه ظفل ىهو ةطبارلا انكرت اذا انال ( ملاعيوهسيا دنزو ملاع

 ملنا ةيطرتتو ) ملعو در امهو لعفلاب نيدرفم امك ومحو امهعوضوم

 دال هذ“ ساسي 77 اس بلا هاا زان: 1-1 310 ”ايا سلا
 بعص 7 7



 قالعنام ىا ( ةيهاملا ند هك اكفنا مذتم] ناف ) دارذالا نم هتعام ةيهام نع حراخلاىئا 0 لامحا ٠
 هيقن نوكيالف دو+ولاط رش ةيعاملاو ىح ىه ثيحنم 2 مله ) ةيهاملانم معاوهو ةيعاملامسا هيلع

 دوجوا| مزال ىلا 0100 0 تاج 090 09202 ا
 دي نم اهانامزالو ||| تف“ بأ وقل 2 ا ئدرغ٠ ىلا هاقرط قرش مل نأو ىأ لحمت

 ءىئال اهقن ىه ىه | جوزاما ددعلاو دوجوه راهثلاف ةعلاط سعْثلاتناكنا انلوةك ةيطرش
 نع لوعة لآ
 ( الاو مزاللا وهف )

 وهف) عنتع ناو ىا

 قرافملا ىفذرلا

 نوكت دق مزاللا و

 (ةاولاكدوحوللامزال

 قب ةيناثلا نماؤأو اماو كوالا نم ءاقلا ونا هل: ىنحل اذا هلال د مرا
 لحام وه صملا ممسقت نم دافتسملا ةيلخل افي رعت نا ملعا و نينبكس م امهاف رط

 لابوه هه داتا لم نقلي رم و ةوفلا نا لسا دزفم ىلا هافرط

 ةدرفم ظافلاب هنع ربعي نا نكعامةوقلاب درفملا ن1ليق ناف نيرا هاف رط

 0 ريبعتلا نكم وكلذ ريغوا وه وهوا لو# عوضوملاوا كاذ اذه انلوق لثم

 مالكل ا نال 0
 نء ىجراخلا ىلكل' ىف

 دناعم مدقملا و ىلا م زا: سم مدقملا لاعب ناب ةدرغم ظافلاب ةيطرتشلا قر نع

 نكم ال انلق ابكع و ادرط ناغ رعتلا ضقت مف مدقلل دئاعم ىلاتلا و ىلاتنل

 ديالذ هدارفأ ةيعام ناو اهل اح ىلع ةيط رسثل اءاقبا عم ةدرقم طافلاب ةيطرشلا ىف رط نع: ريبعتلا

 صاك ةيلهحاب ةيط شل لود نا قب رطب ةدرفم ظافلاب اعف رط نع ريبعتلا نكما

 منكم وهف اهلاحىلع ةيلجلا ءاّهأ عم درفملاب ةيلجلا ىف رط نع ريبعتلا اماو

 لَوَغ عوضولا انلوعب كيه لو لق 7 3 قط انلا نا ويلا انلوقن ع ربعل

 ىف لحضتملو هلوقو تاحنا هلوت نكل تا ناش رعتلا ضقت الف

 اهدا رفاو ةيهملا كلا

 قافحش الا نو ذةأ طاوم اب

 ةخاسملا هذه لاثماو

 0 ةريثك

 لا طاوملا لمحت
 عوضوملا ىلع ؟ى ةيطرشلاو ةيلجلاءاَه ١ ناكمأ مدع ىبذتش 0 نيينعضل |نيفيرعتلا ءأا

 ضيالاك ةطساو الب

 نانا لأ ةيسألاب |

 نا قاقتشالا لجو

 هيلع ”ىثلا لح

 و1 قاس و ةط_ او

 ضايبلاك قاذدش الإ

 م !| و ردك نيش ر د 0 لال الاول ارث تا والاف تاود 7 دنع

 فرىع وهوقلابو 006 درفم اهاف رط ن وكما ةياهحاف نع انيس ىلعوا

 هيلعدراو هثيعل روك ذملاضقنلا و ن دره اهاقرط نوكيالاع ةيطرشلا

 ىوذو بايلالاىل وا ضعب امشي رعت ىف لاقكو روك ذا|تاوحاىلا هه

 ةيضق ةيط رشلا و نيذ رظلا لامجا اهتيسن ىضتقت ةيضق ةياخلا نا باقلالا

0 
0 
 ظ
 ظ

 ىلع الوعغ نوكي نا

 عوض و هيلا ةيلاب |
 لج لوالا ىعي || نال دسافملا نع نايراع نافيرعتلا ناذهو نئذ رطلا ليسفت ايس ىطتقت
 لج ىناثلاو بيكرتلا ةلباقملا ةنلار 3 انهه ةوقلاب درفملا نعو لعفلاب درفملا نع ةراع للاهل

 1 والا ةافدشإلا 202 ا 3
 ىلوالا و قاقتشإل نبرو' "ا يش ه دحا ولك نوكيف د رغما ريغ نع ةرابع ليصفتلاو

 تالا الا ع راخال ةفتال معا ميشلاو ىنصملا ىنيرعتنء ىلوا
 اهكادوم .داعأل لوا

 مزال هناف ( ىثرعأ ) : 200 1 0 : :

 ةدو->وأ ا هتيعال ظ دير ا'ل وقك لعفلاب ا اج لومحلاو عوضوملا نوت هنأ لوالاةعرالا

 ناوي :لوقك ةوةلابئد رغم لومحملاو عوضوملا نوكين ذأ ىناثلاو تتاك هتعالال ة_صؤذدملا

 ناك ولو ناثالا 1 ثلاثلاو بكر دز مالغو هيمدق لقي لقتني قطانلا | اهنال ىع قع بح ع

 نقر ةميردلا بوراك ) لح ىغ كح نما( ةيحالل ازال تركي ر تك وا 1[ نال
 هك اكفنا عنتك نا اما ا هك اكفنا عنتعامو ةدود>وأ ا 0 ةيعاملاب ىلا لاش



2 

 ١ : - ىئاثلاو جراخلاو ندهذلاى ىا اًدلطم اهم زاب ىدلاوعو ةيهاملاءزال لوالاف دو أ 0 4ىص ثديح نم ةطه املا خ نع

 || منال لمشنل ىناتلا ريضتا كرت 4 5٠  .بسانملاو اردتموا اًهَقحم يراخلاؤ ىا ةدوجوملاةيعاملامزال
 دوحولا طرب ةيهملا

 ىا ( وهو ) ىندذلا

 مزالناكءاو-مزاللا

00 
 دوحوا|طرش: وأ 2-7

 ّه
 ّى

 ىذلاوهو نيب امأ )

 مم هروصا نوكي
 ايفاك هموزلم روصت

 موزالاب نهذلا مزج ىف
 جلا دبال ( امهنييإ
 امطق ةيءنلاروصت نم

 نا ىملا لاعب .نا اًماف
 عيا ف و

 ةيسنلاروصنو هم ورام

 زجلاؤ فاك امهندب
 اهعرود لاه تاامأو

 بيلا روصنت ىؤتعي

 ماسسقنالاك )مزجلاو

 #تءبرالل نييواس#

 ىذلاوهو ند ريغاما و

 نعدلا مزج رقتشي

 ىلا اهني موزالاب

 هند وصقل | ليق (طسو

 لعدبف ىوغللا انعم

 دا طسولا دحلا

 اههلاشاو :ةيرخلاو

 ةرصاح ةعدقلا نوكمف

 0 م اة لاو

 نوم < نوكك ىلا
 مزجلا ىف ايفاك مزاللا

 ففوتال نا موزالاب
 ءاوسىئاه ربط سو ىلع

 ان
 ملوا كلذوحتو ةير

 طسولا لجو فقو
 طدسولا ىلع انهه

 ىلع فوون

 مزاللاىواةلاكىا ردقع ةيناثلاو .ىواستلاب ةّقاعتم ىلوالاماللا ( ثلثمأل نيتك ؟اًملاااو زلاىواستك ) ىتاهربلا

 امحو ةكاق يمي امهنم ةدحاو لكف ناتيواز هببنج نه تثدح ثبحي هلثم ىلع ميقتسم طخ عقو اذا لبق ثلثلا

1 

 ََن

 )ع

 م

4 

 ظ
 ؤ
 ظ

 ناعبارلاو تبتاكه ونا ديز اناوقك ةوقلاب ادرفم لومحم او لعفلاب اد رفم
 1 تتاكلجرلامالغ انلوقك لعفلابلومخماو ةوقلاب ادرفم عوضوملا نوكي
 ةروك ذملاةعب رالا لاعح الا ىلع اقدام ةنلتا يرعت ن 7 د و

 لضخافالا ضعي فقل رعتق 2-0 ذأ

 طتقت ةيضش ةيالا فيرعت ةيولوا هج ورهظف فسعتالب الع ىق ةداض

20 1 

 لا اهتبست ىضتقت ةيضق هلوش ةياجلا

 ى

 ليصفت أعيسلا ىب 0

 هناشءىث لكو ةلصفنماما و (ةلصتماما) اهنال ناع (ةيطرسشلا و) نيفرطلا

 الاخ طرشلا ىا (ىلا) ةلضتملا أ (ىهو) ناسف ةيط رن شلاف نام اذك

 قق#: ىا (ةيضق قدصب) ةيطرشلا كلتىف عقوهوا كرد. ىا (اهيفركح)

 رظان اذه ىلاتلا ققتالب ىا ( اهقدصالو ا ) اهتيجوم ىلا رظان !ذهيىلاتلا

 ققحت ضرف.نا ىلع ءان ىا (ىرخا ةيضقق ةدصر دقت ىلع) اهتبلاس ىلا
 الماش قورعتلا ناكل قديما 1 ىرخا ةيضور 1و 1و مدقملا

 طتقن ةيضع ةيطرشلا فيرعتو نيفرطلا لامجا اتسن

 هلوقو ةلصفنملا نهيزا ريحا للا ةيضق قدصب هلوقو ةماعلا ةيقافتالا ىلع
 ةلصتملا زيع هلال تئرق لصق خا يق تاه هلاوقدو يرق نسجت ىلا

 وهف اناسنا اذه ناك نا انلوقك ) امان ادح فيرعتلا ن وكيف ةلصفنملا نع

 رب دقن ىلع ةيضق قدصب اهيف ركح ةيطرش لوقلا اذه نال ( ناويح

 اذه جام

 (داججوهف اناسنا اذه ناك نا سيل ) انلوقك (و) ةبجوم

8 

 1 ى لص هيحوم 20 0 اهناس دلل ىرخا

 ةيضق قدص رب دقتىلع ةيضق قدصالب اعف م ع ةيطرتت َلَوَةلاَذِه' نق

 ل 2

 ا ع كرا ل
 ا 01 ةاصقتملاىا ) ىهو ةاصقمم اماو ) هلام ١ كح لوقلا

 0 01 لوصللاةلبسلا "ىركشلا نم كما ويف خا

 !دناعت فاعلا ) ان ) ,ةيطرعشلا هذهىف ىا ) اهف ع در ص ) ىاديطرتتلا

 55 فدل -) ىلاتلا نيب و مدقملا نيب ىا 5 ) اقافتاوا

 تاذفىف اي مدع ىف 0 (بذكلا) ىف ) و)دحاوع ى 3 انيفمخ

 بذكلا ىف وا طقف قدصلاىف ىا (امهدحاىف) ىنانتلا: (وااعم) ةدحاو
 ققحلا ىف ىلاتلا نب و مدقملا نب ىفانتلا ىنن مك ىا ( هيفنوا 1

 قدسلا ى ىانتلاب 2 مكح لاف طقف اممد>|قوا أعم قفحم !|مدعو

١ 

 يي يصل لللللللللا ل 7 7



 56 1 و ا

4 

0 

 ىريكلاو ةداح ىم# ىرغدلاف ربكلاو رثدلاو نافلت*+ناتيواز كانه ثدحي تيحب عقو اذاو ١ اذكه ناثءاق ظ

 مودال لوفاو ١ اذكه ةيقتسم طوطخ ةثلث طيح ىذلا 4« 9١ ر وهف كلثمللااماو ١ اذكع ةجرفنه |

 نا مالكلا اذه نم || بسس

 اهيدْخ اوةَعاقلاةيوازلا

 ثلثملا ناو نيطحلا

 اذه نوكيا اما انلوقك ) ةيقيقح ةاصف:ه ةبجكم ىهف اعمه بذكلاو

 هتيج وز ىلع ددعلا ةيدرف ةدئاعم هيف مك هلاف ( ادرفوا احوز ددعلا

 ١- || ىهف طقف قدصلا ىف ىفانتلاب اهيف ركملا ناكزاو اعم بذكلا و قدسلا ىف

 اياوزلا لب . عالضالا
 ىلع ريشعي دو ةثلثاا

 مكحلا نال رج وا رجاما ءىثلا اذه انل ا ةبجوم ةلصفنم
 ايذكلاف ىاانتلاب اهف مكحلا ناك ناو هت رعح ءىشثلا ةيرحت ةدئاعم هيف

 نخالة يملا ادهاَنل 00 طقف 0 0 ا

 ناكنا (و) هترجالب ءىثلاة ب رحشال ةدئاعم هيف مكحلا ناف رحشثالاما 3و

 ةيقيقح ةيلاسةلصفنم نيف بنكلاو قدصلا ىف تافانلاثلسي امف م يل

 مكحلا ناف ( ةويتلا وا اناك ناينالا اذه نوكي 0 نيد 1

 م لال اه مم ةيحاكلاب ةيدوسالا ةدئاعم بلس هذ

 ا نا 50 ض" نأ مهلا ةعئام ةيلاس ةاصفنم ىهف طقف قدصاا ىف

 سوق عوةو نهةركلا

 ثلثلاو ىرخا ىلع

 ايدي ع دق سبا
 مق ثلث' ةطاحا نم

 هانا قكشل علب
 رك ا.نؤكي دق ثلثا

 ثلث نم. لب ينك اقنم
 ليغا اههد يش اك متاوق

 : لاقب نابسانملانعيصلا 0 انعم بلس هيف مكحلا ناف دوساوا اناويح هلا اذه

 ةعاقلاب صملا دوصقم | ةاصفنم ىهف طقف بذكلا ىف تافانملابلسب اهيف مكحلا,ناكنا و ةياوشل

 200000 انام لاعلا نوكي ناءاما دتبلا نيل انلوقك طقف ولخلاة ام ةبلاع
 مي ا وع تفخاو 1 ا 0 : 00

 ناعرب اماو عالضالا دار |تلقناف هّس كراعب ملاعلا ةيعفان ةدب انعم بلس هيف مكحلا ناف أعف ان اماو

 ثاثملا اياوز توا فييرعت نايبل اهعضو لاف اهعضول "فلام ةمدقملا ف ةيلعرشلا ىو

 عاام م نأ وون ا ماسقالا جلبت ثم امخو ةفوالا انيق 00
 لكلا روك ذم نيتع امل /ٍ 7 5 5

 0 نئلتلاو .قاقلا ةئااهلا مزأي الق ىدارطتسا اهيف ةلصفتملاو ةلصتملا نم ةيطرعشلا ىعوت

 باتكنم ىلوالاةلاقملا || لصفلا ىف ىا ( هيفو ةيلجخلا ىف ) نئاكاهنم ( لوالا لصفلا ) عضولل

 هيلا 3 0 ةيف رظليبق نم ةعبرالا ثحابملا هيف هلوق ةيفرظ (ثحابم ةعبرا) لوالا
 ىلع ىب ادن دقو 1 8- 7-5 د 3 ١ 1 ١ ١

 ف مزلي ىذلا مزاللا ةصح ةعقاولا ظافلالا ىا (لوالا ثلا )ة ص ريغ سهاكءءا زج ال | ىلا لكعلا

 (هروصن هموم روصت (ةلحلاءازجاىف) ةمه ريغ سماك ةلاسرلا نم ايعون ائيعف ازحو ةيعون ةنرعم

 00 عاوناىفو ا ( اهماسقاو ) نم نب هنا ا لوما عوضوملا لثم

 دلا قى ق 00 7 : 5 1 5 ها 0 9

 تامدليالو ةيمادزلالا ةداامتلا و ةيخوملا لتموا ةلجا لآ دابق 2 او ةينالثلال ثم ةيلجلا || . اا 1 وا كلت هع ار ا 1

 ةيهارلل مزال لكن وكي ةيعيبطلاو ةامهلاو هج تاو داو ديصخللا لثكو ةيسنلا رابتعاب |

| 

ُ 
| 

 امزال ىه ىه ثيح نم سنج 3 رضقلا قاطم ن 7 م عون ىه للا ) 3 ادلاو ( عوضوأملا رابتعاب

 ا و ا ل 7 : 2 ال كل معا ) جروك كلاعا
 نوكينا بح نهذا١ىف ةيهلل المعاح ناك ام لك سلو هبةفصتم تناك نهذلاىف ةيها|تدجواذا ثيحب نوكي
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 0 ىم هنال ( معا لوالا ):ىمملا (و) ةيهانئهرنغ روما
 سلو عه هيراع لف دحاو روصن ىف كنا نوصتا !ىكي لك

 موزالاب مزجلا ف نييفاك
 ىباثلاو رتتءااو

 موزاملا روصت نوك

 وذ

 مزاللا روصتف اقاك

 نيش ع ردقلا اذهبو

 مءالوالا نوك

 افاكموزااار وصن ناك

 الو مزاللا نوصل ى

 اع رذا

 اهي :تاووصل [تاوكك

 مو زالابم زملا ف نيفاك
 اًنْفَتلا ةمالعا| هعنمو

 نمرعل 11017 قالو
 عيرس امأ قرافملا

 لج ةرمك لارا
 ىا ( لجولاةرفصو
 ةئيطي اماو ( ناحل

 ت١ لمق ) بايكل اك

 نال رصاح ريغ مسدقتلا

 نع هك اكفنا عئتعام

 دحون نا مزليال 'ىثلا

 | عمقا ناو هنودب
 ع ع ءاامعح|
 د 21 ىش كادوا

 كنا !ةكرك هلمؤدو

 نكعيو
 ناك ام موزالاب درب ل
 ط3ق تاذلا ءءا-كنم

 هءاشنم ناك ام دارالب

 تاذلا

 موزالاو ماودل!ىفةبش

 نامزالتم

 متاداا توبثلل دال ذا

 0 هرب وأ

 خلق اةج

 ءاودسس ةعاد هلع نم

 وا تا نع 00

 انههقب كوقاو 5 ب

 روح ريغ 0

 لاول مبرسف

 1 هلوتف ميسقتلا نع جراخ ضورءملالاوز عم الا لوزيرالو نكي مل نا دعب ضورعلل لصح اف ضراعلالوزبو

ْ 
: 

 ظ

 ظ
 ظ

8 

 هكيطب 8

 تناك ةيعماد دن رعلا ةعللاىف ىا ( تاغللا ضعب ىف ) ةطبارلا

 ظ ' موزللاو مزاللاروصت ىكي موزالاىف موزلااروصت
 م كرون نوكوخ لوالا4ر ريخعملا 4 رع 0

 ا ' وهىذلا هيلع موكا ئا ( 0 7 6-5-3 م وكم ) لوالاةثاث ءازحا نئا

 ا 'قاثلا.(و 00 ىذ هيلع لكحل مانو هلال (اعوضوم ؛). ةيلجلا ن 0 نواح

 ' يللا نم قدما + زلاوه :ىدلا 0 ْىأ 0 1 هاي

 ْ َ عوضوملا ني ىا (امهس يا 0 تنأ !اغلا 0 دن ىلت دك (الو#)

 1 هيفا ااو ( عوضوللابلومحلا طبر ) قس نس هما ع ) ام) او

 0 ل ا | ب احن الاد روه وه ىذلا ةيضقلا ىفرط نيب نع ة رابع نيب نسب

 اإ| ةرابعةي رجلا ةمان !اةبسنلاو نيب ب 0 1 نا اعلاو

 ةيسنلا 1 با <«الادرو و ذليل اهعوقو ال واني نيب ةيسنلاع وقو نع

 ْ اهعوقوالن ءءةزانع اعاع تاك 115 وو كدت اعوقون ,ع ةرابعنمب نيب

 اهعوقوو عوضوملاب لاودحملا طب 74 بلس نب هي 4 لاف
 ١ | نع 25 ,ايع

 ىاسلا طب رلا ن 2 ةراب

 ف رس اذماثلا !نيه هيلا 00 ليقامو نيب نيب ةيمن |ءانهه

 ةيسنلاب قملا نا رهظف ء اهعوقوالو ىباج نك را

 ةينيذلا ىلع 5 شك و
0 

 كا ا 0 ناف

 ”ىتنإ سنل وهف مازتلالا وا :نعضتلا قي رطإ نينا نبت
 تبهذم ىلع .انهه ةيلجلاءا ز>اىت فنصملا نا رعشب

تاروصتلاف ةرطىفا لن مك ءا اهادقلا|
 ا ظ نب رخأتملابهذم 2 اء علا ممسقن ىف 

 || نادل كنا و):ق 5 !كصتا جوملا لاعب ٍّو مكح 5-5 روصت وا لاق ثرءدح

 | ا (داعبار) اماع ل دلا ظفلتا ىا 6 ا 0 ةييكشاةبقلا ىلع عا ) اج ءاع

 ( ملاع وه دبر انلوق ىف 5 عوضوملاب لوا طامضرال تملا 0

 الإ ةيعما ةطبار ىعسنف 00 1 0 ةادالا ليبق نم ةطبا راو

 || 0 10 هاد ا هد ا الويب قا لم

 1 كيز ائلَوَه لوم كر لاق انلوق هر س دق دلالات اك ةطبار'لا اعذالا

--5 2-5 

 نارعشي هرس سدق فيرشلا ديسلا لوقو ةطبار لعفلا نوك] لئاق

 ىا (ح) ةظوفلملا ( ةيضقلاىعمت و ) طباورلا ليبق نم لاعفالا عيجب
 ]| لوالا ناغم ةثلثل ةثلث ظاقلا ىلع اهلاقشال (ةيثالث) ةطبارلاتر 0 اذا

 أ || (قذحت دقو) ةطبارا ظفا ثلاثلاو لومحلا ظفلىناثلاو عوضوملاظقل
 ةيامز وا

 000 ضو رءااق ب نا ع هلادز وطن و ضو رءلا نع ىذرعا!لاوز عرس نم ردابتلان ال

١ 



 22 ول را ا ا دج

 وهف ةدحاو ةدقح دارفأب صئخا ناز قرافملا ( لاي د فدل (بثلاو)

 قا ستحام ىو ناسنإلا يقع دا راب ضتخ 3 0 ( كحاغلاك ) ةتلطلا (1 ةساللا
 0 و عم

 ضعب ىلا سايقلاب ٌةِدعم ةوق يزعل( عئااوتلل دطتأ)ا فذحت دق برءلاةغل ناف أ
 ةيفاضأ ةبعاخ هرياغبأم

 ماعلأضرءاأوهفالاو) ظ دقو طربارلا ىنعع ضل ( اهانعع ( تاق !ضتلا و تاروصتلا بامتكال

 لما_ش هياف يال ةطبا 0 00 بحول هب ايوملا ةغالإ و اهفذح هس رق مدع دنع ا ليعتست ْ ٠
 (هريغوناسن الا دارفال

 اهنا ةيحاللا محد ريو

 تخاف ىلع هلوذم هةدكأا

 ا ةيلاخ ةيضقلا ليعتسلال محتلاذغلو مج هلقنام ىل اع اهريغ نود ةيامزلا ّْ

 ظ نياك ريبد كنز راوتك ةك اماو دوو ثتسسه مهلوقك ظفاب اما اهنع

 ءاوس ةدحاو ةقيح ظ ةيلج ا مسقت هأآح ةيضقلا ىع#ل و هلوقو ىل اعل هللا هجر بطقلا لاقاكءارلا

 هك ا لعق هريغوأ ظ

 جرخ (طقف) نسنجلا ْ

 اما .ةيلجخلا نإ: ناسا نأ. قيرظب ةهيولثل ذو ةفاضلا ىلا ةطيا را رابعا

 ةطبارلاامقرك شام لكو ةطيازلا ايف يذحام ماو ةطتارلا اهيف رك تام!

 اجلا ضرب اوي نسنجلا ١١ نابتعام .ةيلتطا نا جنيف ةسان وهف ةطبارلا اق .فذح ام لكو .ةيئاثوهف
 عونلل كمعيأ ! لصفلاو

 ىا ( ايضَرَع الود )

 هيف لومحمل نوكيالوق |

 ٌ عيمج نوكل ةطبار ماق طظفا 0 20 او ناذ 31 اماو 2 امأ ةطبارلا

 0 ةلباب ةلؤم. تناك ةيلعف ةلمج ةيلخلا تناك اذا تلق ةيئانث ةيلج هنا عم

 لوقلا !ذهىف ةروك ذم ةطبارلاذئيحو نبينازمملادنع ةطبار لاعفالا |

 هلصفو عونلاج رخ هيلع ١ دنسلاديسلا لاق أك طبا ورلا ليبق نم لاعفالان وكل نبينا زمملا دنع ةرعسالا |
 رهاظلوقاو بيرقلا :

 قفاشنال كووتودتلا | اح
  ةيثالت نوكتف ةيعمالااةلجلا اهليؤاعدسب ةطيل را |ترك د نأ ةترخ ءرسدقا|
 ا نإ لثم ةمانث ةيلجع ةيلعفلاةلجلاف ليواتلادع تفذح ناو ليواتلادعإ «

 ١ ةطبارلا فذح مئاقديزوةطبارئارك ذب مئاقوهد زديزماق انلوق لثم ىفلاَش
ٌ 

 م اهل كو ا هةر ةيلعف 0 0 1 لكما

1 

 ةكيزتللا به د ىلع

 ةةيفح تع سيل هيال

 ّ ضرع امس ا مدع

 وهم ىلع هناي ماسلا |

 ينتج كلارك 11 0 عي ةطبارلا ترك ذناف
 0 دع توملارك ذن ود اهفذحت وا ةطبارلا رك ذب وهاما اهتانانث و ةيلجلا ةيثالثا ىا ) اه ريق دا قفازف
 1 ةالاطقو عونلا | (تناكذ 1 رد ني ةبسفل !ياهتيبتلا ذم وز توا نوس ل رخ اهب و هيف هعمل !: ريغ

 اننص نعال هو 2 ةس لاهو لا نقلا اهب نا مد ةاسسلا بئس 5 (ايدبأ) ل ملل نا

 يشل ئا(حلاكنا هذاوبح ناسالاوقن ةيجوم يخل يحفل ١١
 يق عودوا م هبيسدلا ةعماسل عل / ىا (اهب دب اهنوضق نع ندب

 سنجلاةصاخ ضوقنم 3 قمل ٌناينالا انلوقك ةيلاس) ةدجلا 2

 ريغ ىلع لاعال !هنال |[ ا اماما ديسلا نا عانت ةطرشوا تناك ةيلج ةرضقلا قلطم نا 1

 يق ذا سينما أ اذ ل زتنالاب ايف مكحلا ناكاماما و عاقسالاب اف ركحلا 1
 ,ض ع ىف هءاوناىلا ٍ 3 ٠.1 10ص ل -تتحص

 لئيم اع : اساذ 36 زييعلاف ةميقْلا اما ةيرايتعا امأو تاي عال الاى ةدوح وم ىا ؛ة.ةح 3 هيهلانا رعاو اهل ما

 لصنلاو سنجل جرخع
 مهول و عونال ديعبلا
 حماردتلا دحض نأ

 موسرلاو دوذالاب امس اهمو_سرو اهدودح نيد نار كو ةصاخلاب لصفلاو مبلل لاا



 : | لصخ ىذلا اهم وهشم ىف لخ اد وهام لك نال 5 ايصضرعو اهنايثأ ذ نيب يعلى لاكش االف ةيرايثعالا و ةيقيقحلا

 0 نيب هابتشا الف اهل ىت نع وهف هنع 2 104 0 حجراخ وهام لكو اهل ىتاذ وهف هناذاي معالاعضوو الوا
 111 ا و 2 ا ا 7 007 د ب تا سس سس سس

 اهءو_سرو اهدودح
 موسرلاودودملابةامسملا

 عونا انا رهاظ و ةيع*الا

 الوا تلح ةبرايثعا

 اما زايءاعمالا تءعْضو و

 تافيرعتلا هذدهو

 تايعاملا كلت ليصافت
 3 حلا هنا حرص 3 ش

 نم 0 ثحام

 انا لاق تح ءاندجألا

 4 اذه

 هذه 5 هلا_ع+ا

 0 اناضد

 ادودح تاشرمعتلا

 ىنح لاعب دقو ةيععا

 قمل نال فير
 ىلكلا و» هسفنو

 تافلتيؤملل ىاذلا

 لبق ءاوس ةقيقحلاب
 اماو لقب ل وا اهياع

 هل ةضراعف ةيلوقملا

 نم هناباوجلاو مر

 ضراعلا ةانتشا باب

 ْن ا ص 9 رءااب

 سدنعلل ةْص راع ةيلوقملا

 قطنملا سذجلأ ضو رم ٠
 هيف انكم داك ىدلا

 و عون تايلكلاف (

 ةصاخو لصفو ستج
 هناليق ( ماع ضرعو
 نع جراألا ىلكل امس

 و مزاللا ىلا ةيهاملا

 مسقو قرافللا

 ,عا نيف رعتلا ىف

 || اههنموك

 ناو ةبلاسوهف عازتنالاب اف ,كحلاناكام لكو ةبجوم وهف عاشبالاب

 6 لآ ةيهنااراتبتعاب ف ةيلجلا مست د ةدلسلا هده هلو

 اد هبل ايتن تناك هضقااما ةلظعانا ميسقتلا نما و هل اسو

 نيت كسل -(هماسن 0 ةيضقاماو لوم عوضوملا كل لاف 5 0 3

 ةبلاس ةيئاثلاو ةبحو» ىلوالاف لوم سيل عوضوملا نا لاقءنا محدن

 . نعم ىف ةيلجلا ةبجوملا فيرعتْنا تلقاف ةيلاس اماو ةيجوم اما ةيلجلاف

 نانا لكانلوق لثم ةبذاكلا ةيلجلا ةيجوملا ىلع قداص ريغ مسقتلا

 لب فرع ادارفا نم هنا عم رج ناسنالانا لاقب نا محصنال هاف رج

 عجار مهلا مدعب مسقتلا ىف ىعكلا فد رعتلا ضعت لاف رمسقملا م ا.سقأ 0

 ىلع قداص 0 ةبااسلا فيرعتو رمصحلا مدعب مسقتلا ضقن ىلا

 ن“ هلا عم رد سمل اسد كا لا هيف لاه نا مح“ هناف روك ذملالاثملا

 00 تلق 0 و ادرط ناضقتنم ناينعكلا نافرعتلاف ةبلاسلا راغا

 منال اذكو روكذملا لاثملاىلع قداص ريغ ةياخلا ةبجوملا فيرعت نا

 ةروك ذملاةهكلا نوكينا زوحالمل هيلع قداص ةيلجلا ةبلاسلا فيرعت نا

 ناش رعتاا ض قتل الف ةيعزلاةعتلا نمو ةعقاولا ةعصلا نم

 اهفاد ناكن او وهف ةقداصلا انهه ةيلحلاب 'قملا ناب 0 اننا

 اء 0 دول و 1
 ص
 ركنا ءوضومو ) 1 5 ةيلاس ا

 هروصنت سفن عنع ىذلاوهو (انعب اصصخ )يا .اجخاع عوضوم نع (ناكلتا

 ( تيعس ) ايقيقح اًيزج ةيلخلاعوضوم ناكنا ىنعي ةكرشلا عوقو نع

 اديز لاف بتاك ديز انل اوقك ( ةيصنعاو ةصوصخم ) ةنلجلا ةيضقلا ىا

 نيب ناف ايلك ) ةيلبلا عوضوم ىا (ناكناو) قيقح ىف زج و نيعم صخ#
 اهتللزجو و ١ عوتتؤملا تادود ةيلكى ا (امدار دا رفا ةادك ) ةيللاىف ىا (امذ

 مكح ىا ( ركملا ) عوضوملاكلذ يلع ىا (هيلع) لج ىا (قدص)
 ا رغتسالا ىلع ةفاضالا لج 000 ةقيقح (:لغقالا ىكشل و ) لومخلا
 ىمكح اظفل لب قيقح ظفلب تسيل اهنا عم ةيلجلا ةيلكلا ةبجوملا روس
 دارفا هتطاحال (اروس) عوضوملا دارفا ةيك ىلع ىا (اههلع لادلا )
 ا د ا ا ا ج1 د اولا 16 كا كه اقلا 1077 الاا ا 1

 ١ ةيهلال هوست ىذتقم ىلع ةميس ىلكلا ماسقاق ماسقا ةعبرا ىلا ىمقنم ميرال انوكيف ماعلا ضرعلاو ةبعا1لا ىلا

 مسقت مزاللانإب رذتميدقو ماعلا ضرعلاو ةصا+لاىلا الوا همحت4 نا هياهبجو نيعستىف جرا ارسم> دارانمو



 ء 'رخآ راجل

500 

 © 98 رثث الام امهيف ماعلاضرعلاموهفم ناو

 دج ىلع لادلا هيشف دللا ةعلاق ىنعم ةغللاىف روسلالن اف عوضوملا

 اظفالقنف ةطاحالا و رمصخلاىف دلبلا علق ىلا. ”ئثال و لك ظ فاكد ارفالا
 اعاع لادلا ظفالا ةروسل حو اهملغ' لادلا ظفالاىلا دليأ | ةعلق نع 0

 ظفالاوه ةيلجلا روسنا رهظف هب هبشملا مساب هبشملا ةيعس ليبق نم روسلاب |

 ةيك ىلع لادلا ظفالاوه ةيطرسششلا روسو عوضوملادارفا ةيك ىلع لادلا

 ةيلكلا ةيحوملا ف مارايك واط لطم ناهد وعاقجال اةن كمملا ءاضوالا
 ةلصتملا ف نوكي دق ؛لثم و ةيلكلا ةبحوملا ةلضفاملا ىف امئاد لثمو ةلصتملا

 ةلصفنملاو ةلصتملا ىف ةتبلا سيل لثهو نيتنزملا نيتبجوملا ةلصفنملاو

 نيت زيا نيتبلاسلا ةاضفنملا وةلَصتملا فن وكي الدق لثم و يتيلكلا نيتملاعلا

 (ةروسمو) عوضوملادارفالر وسلا رصخل ةروصحم (ةيلجلا) ىأ (تيعس)

 لكلا لات قيرطب روسلا ىلع ةيضقلا لاقشال |
 ءىشثلا نم ءزجلا نمءزجلا و ةيضقلا نم ءزج عوضوملا و عوضوملا نم ءزج |

 ماسقا ةعبراىا (عبرا) ةروصحلا ةيلجلا ىا (ىه و) ءىثلا كلذ نم 2

 دول لاق ءزهلا ىلع

 اا ىف هيكل وتلا ديلا (يه دارغالا ف حر نئاكأ
 ا رطو ( لك) دلك ةدجلا ةيلكلا بج رلا روش ى (لخ روش 0 ْ

 نك الرق )و دافعا رغتسالامال و و .هعاىنعع ةماعو ةفاكو ةبطاقو

 لاقو ةيلكلاةبح وم اروس ىلع هلا_عسال 1 هناف اا ران

 ماونتلكلاةيجيولا روش نوكيت داتا كلل لكس
 ةبلانس ان)و:) لاش. تقم هيف اروسم نوكب اة ايعوت نآي

 هيك تلال

 : ةروصخملا ةيلقسا ىف ىا (اهف نِن ناو ) ةيلكل اةبلاسلا روس ىلع اهلاّمشال

 ضع قلعا) نتاكد روسملا ةروصحملا هيام ىا ( ايف مكحلا نا ) ةروسملا |

 اقاتإ هي رطل( رهو هيا )روما( نسا ( ىهف دارفالا ||
 ودك دارو كل زها ةبجوملاروس ىا (اهروسو ةبجوم ا

 هدب ةيضقلا هيه ناف ( رامح نادل ند دحاو الو ا

 ةيجوو ةيضقأاا هذه لاف 00 ناو 0 نم ا ناَويلتل ا

 1 مكمل نا ) ةروصحلا ةيلجللا ىف ىا ( اف نيب نا هنال ) اهف ةرصحبه لب

 الوقك دحاو الو «ىيثال ) ةيللا ةيلكلا ةءلاسلاروس ىا ( اهروسو

 اع صدام قرافملاو اهب صاص :خالا مدعو ةدحاو ةيهاع صاصتخالا رايتءاب ماعلا ضرءلاو ةصاخلا ىلا"

 نذيعم ىلا ةعءرالا

 |,هنم لكدج وب نّاطم

 قرامااو مزاللاف

 جراخلا ىلكلاراصو

 لصفلا) امهيفا مدعم

 ىلكل اثحابم ؤفكلاثلا

 ) ىنزجلاو ةلا_صالاب
 بين الا و نعال عسبتلاب

 ليقنا ريخالا كرت

 اضيا ىناثلا لصفلا

 رثك !تلق امهةحابمى

 لصفلا اذهىف ننام
 ىلكلاناونعب ظودم
 لصفل !فالخ ىتزجلاو
 نيسامرثك ١ناف ىتاثلا

 .ناوزعب ظوحمم هيف
 ىهو)هتاو>اوعونلا

 لوالا ثلا ةسخ
 عذتم نوكيدق قلك

 جراحلاف دوجولا
 طظفااموه:م سفنلال

 نسمع نابل ا: دكار ريق

 نا؟:لضاخلا -( هيما

 قمعملاي نب مزال ةيلكلا

 ىلكلا مووفلل مالا
 دوجول !ناكما ف الخ

 نوكيدفو) هعانتماو

 ىف دوجولا نك
 ماعلا ناكمالاب (جب راخلا
 داود ولا مذتمم لب اقيف

 دوجولابجاولءثاو
 هيف دجوبال نكل )
 ا مرسلا لاق يلا
 نكم 1 كلا ا |

 ترم الاغا ةؤعولا ظ

 جراخ -1 هدو-->ورزلا
#0002707077 772277 
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 ظ 1 دوج ولا نركب 1 نم دنع 00 3 ريغ) ناكما ىأ هئاكما مموآ) :دحبأم هب هني رش

 نأ ١لاق ( ةرايسلا ةعيلانك اوكلاك هانم امأ آريثك هنه
 ْ كرش ىعم ناكوا

 ْ 0 هيف

 ظ لاك ىارمو مم كلذ و

 س وذنلاك هانئمريغوأ)

 6( يطانلا
 .٠ 1 - ؟|-

 ناو ملاعلا م دوب لاق ىنم

 هللا 0 ىلع

 3 ةدردلا سوفلا

 هسانتم ريغ نا ديالا

 ىا ليقو هدزع ددعلا

 ظ دج وب ال د> ىلا ىهتش.ال

 نال رْخآ
 ةضانتملاريغلا دا نفيالا|

 هدفك دوج اود نالكيأل

 رخا درف هدعل

 ند 1 0 | وقا و

 نا را دك عب

 م الامل مدقل ماتا
 هما وذل دو ىلا

 الو 1 0 انش

 ظ

 ظ
 ظ

 ظ
 ظ

 مالحأ هدئع هيف ةلاده“ا

 ىلععا وايفا ترا

 ربع 0 ابن ؛ هبهذم
 اعم ةدوحوم ةيهانتم

 انلواذاىتاثل !ثنيملا)

 ناف ( الثم ناودحلا

 ةحدلا نوعألا ز

 لب ناويحلاب سل
 ىلكلا عوهنع صتخبال

 لانا سنالاة ضيا

 (كانهز الثم ( ىلكهنا)
 ناو قال

 رايمعأ

 ىا ( وهوع ثرح نم
 اهل تنص نع ىف ١١ هاما

 اذا لج لتك“ ةناكلا

 ناودلا موهفم ناك

 ايان طوع ثنح ند

 ظ

ْ 
 ا
 ظ
 ظ

 | اذا نسابقلا 0
 موهذم و ىببطلا 2 م4 م ىد نذإ 6 52و ايعيوط 02 لح مح ند تاوم حام وفم 0 ناويخ ات

 تسلا 00 ىلك هلاصو رعم هن وكل

 2 | ناتلميم |

 أ 0 هيلاع اما 9 1 لا ةنح + ولاروس ىل اع ايل يس 3 1 رح

 ا و راقل ند نعذ : نمل و لك نسل ) طفل هلو دعي هكذا 5

 !رطب ىلكلاب احن الا عفر لع لاذ لك ودل نا ةثلئاادروس الا نا

 ضعبو سعب سدأ ل 3 مازتلالا قيرطب 2 1 اسلاىلعو ةعاطملا

 بأ لعل لع 0 لي سيل

 سل انل وفقك ) ىلاعت "هللا هجر بطقلا لاق اك مازتلالا قيرطب ىلكلا

 روس ىلع !يلائشال د 1 زج ةبلاس ةيضقلا هذه لاف ( اناسا نا ويح لك

 11 نر لعر طالق يرام قرملا

 ا ةيضق 5 ةرو_سملاو ةرئصخ الا مسقتلا لصاحو 0 هيلا ا 2ك

 م الاب دارفاالا لك ىلع ا 4 ركح ف

 :ءد ىلع امته مكح ةرضق اماو عارثالا

 ةياثلاو ةيلك ةبحوم ىلوالاف عازتت الاب دارفالا ضب ىلع اهيف مكح

 *ىث لكو ةنزخ ةبلاس ةعبازلاو ةيْرَح ةنجوم ةثلاثلاو ةيلك ةيلاس

 لنا ( ماسقأ ةعبرا ة 5 3 ةروصخ ا ماس قأ ةعل رإ 6

 خوضذوملا تاو هذ رادقم ىا ( دارفالا 35 ١ هاا ىف ىا ( اهيف نأ

 ( قدصت نال ) ةب ةياا ةيضقلا 10 "1 ناف) هب ةظااو ةيلكلا أ ئد

 ( ةيعيبط ) ةيللا (ةنضا هيضقل ات 2 زحو 2 0 4 10 ا ةاجلا ىا

 دارف الا لك لع أهي ةيضق اما و عاش

 -سنج قاوتحلا انلوقك ) عود ظوملا ةعيبط ىلع اش ركحلا ناوكل

 قادضام ىلع سيل 0 ةيدذحلاب اهيف كل ناف 6 ناسنالاو

 اا ايكط رش لع نك دا 0 :ناتفالاو ناويملا هيلع

 ( ةاممم ) ديلا (تيعس) ةيزجو 0 نال ىأ ( كيذا نولص
 لعق ا اهنال

 هلا سنجل ىلع 0 نع 17 فدخل و تكلا نال ( ربخ فكرا

 0 اققحم» اهلو

 عوضوملادارفا لع

 ناتيضقلاف دارفالا ضعب ىلع وا دارفالا عيمج ىلع ركمحلا ناكءإ وس اقاطم

 < موهفم 1 5ه اج دال سك قع 'وهو روهذملا

 دوب كاز 2 ع رتل لود ده ق اقلاهم دا رثآلا
 .٠ | َض - 54

 ناكنا و ضقانتلا مزليف ةبلاسر مسخ ىف سيا نامنالا | 8 1وق و مو

 ١ لاصوا ىلكلا موهغل ضو رعم وه ثددح نم ناويحلا موهغم ناح

 | غلام 6 اا اذه صرذلتلا عرش ىف 4 95 0
 2ّئ 2 222222255222222 222222222222 1 52 _ _ 373777739173777

  ةيضق اماو عاشالاب دارفالا شض

 ف ناد الا انل وقنا ىبلط نم بالطلا ضعي ىلع دروا هنا

 ا تيتو 0

 ع كا تصلب 39 3

 انيايه

 ى



 نآ بسانملا ( ايل هنوكو ) ىعيبط سنج هلاضو رعم هنوكل حلاصوا سنجلا موهفأ ضو رعءموظ ثيح نهو ىعيبط

 ا ا ( ان كرملا) عوتملاو اولا نم هدام( هاد لاك اطلس سار لا
 ىعا لوالاف ىلكلا ||

 1010 ع ا ناروك ذملاداربالا نع تاوملا نكل تسانم ريغ انيق دارءالا اذه

 هنالليقو عيابطلانم ]| ىلا ةمجار اهتبااسو ةيئزهلا ةيجوملا ىلا ةعجار ةلم#ا ةبجوملا

 ىاةعسطلاو دوج وم ٠ نين نال و زن رطط| عود كلما نوكل ليوانلا ةعرطا 21 ١
 ىناثلاو ) جراخلاف ا 01 ا 0

 قطنلاذا (قطنمايك || دعب تاروك ذملا نالاثملا عجريف ناقدصت دق نيتبيزحلا نال نيتيئزجلا
 ى اسيل ناسنالاضعإو رسخى ناسنالا ضءب انلوق ىلا لنواتلا دح اها 6 دع فعل اع

 ثيح نم ىلكل |موهفم م ناو عقلا عبر صملاو |ىيعنسب ضقانت الق ناتقداص اىهق رشح
 ا كلخ لانو ماك ةيقطنملا دعاوتقلا نوكل مولعلا ىف ةعيبطلا لمعتسي ةدام ىلا ةراش ا الب وه

 عيش ةهلماذش اماكحا مقتلا لصاحو موهفملا ىلع ةيعبطلا ىف مكحلا نود عتيق نمل

 كلذ هيلع قدصام

 اع تااقاؤ) ءوبنلا
 هّمّدحح مدعل ( ايلقع

 نال كلذو لثعلا ىلا
 قظام ىاك زج دحا

 تالوقءاا نم وحو

 ةيكاهيف نيب ملام اماو اضعبوا الك دارفالاة يك اهيف نيبام اماو

 اهيف مكحلا ناكام اماو ةّييزحلاَو ةيلكلا ىلا ةيضقلات لص و دارفالا

 ىهف انيعم اصخت اهعوضوم ناكام لكو عوسخوملا ةعيبط ىلع

 رويس ةراوضصح وهف اضعن هالك دا قالا ه0 5 نامل ف اي
 انلق اذا اذكو ةيناثثا يو لوركا هب را م نس

 كا ىلز+ 0

 ىزجو ىعيبط ىبزج
 ىلع ىزجو قطنم

 سايقلا اذه ىلعو
 تلق اذا كنا معا
 كانهف 1 ىلكلا

 موهفم وه ضو رءم

 الك ىمسضو ىلكلا

 و» ضراعو ايءيبط

 ىهف ةّيزحلاو ةيلكلل ةيضقلا تحلص و دارفالاة يك اهيف نيس ملام لكو
 لكو ةيعيبط وهف عوضوملا ةعيبط ىلع اهيف مكحلا ناك ام لكو ةلم#لا

 ماسقا ةعبرا عوضوملا رابتعاب ةيلجلاف ماسقا ةعبرا اذك هناش ءىث

 م افيقحتاب زح اهعوقوم نوي ناامآ هيلي نا رخا 07

 ا أ اماو ةهفدازملا امل ليبق 01 امه وكل نيعم نيد

 ناو ةيصخخش ةياحلاف انقيقح ايثزَج عوضوملا ناك ناف ايلك عوضوملا

 عوضوملا ةعيبط ىلع اهيف كلان وكي نا اما ايلكع وذوملا ناك

 ىلكلا موهنم اضبا | عوضوملا دارفا ىلع اهيف مكحلانوكي نا اماو هموهفم سفن ىلعو

 ايقطنم ايلك ىمح!و
 ضورعءملانم بكيمو
 ايلكى عءإو ضراعلاو

 قيبطل اىلكل او)ايلّوع

 ادوجوم نوكيدق ىا

 ناو ةيعيبط ةيلجلاف عوضوملاموهفم سفن ىلع اهيف مكمل ناك ناو

 اضعبوا الك دارفالاة يك اهيف نيب نا اما دارفالاىلع اهيف مك ناك

 ةروص# 2 اضعب وا الك دارفالا ةيك اهيف نب ناو نب موا 1

 ىا (ئهو) ةامم ةيلجلاف عوضوملادارفا 2 اذ نيس ملداو ة ةروسم

 اهلباش ىذلا لعفلا وءىثل ةيث ءىهت ىنعع ةوقلاو (ةيئزعلاةوقىف) ةلمحلا
 ىنعي ىلاعت هللا هجحر ىوبنلكلا لاقاكق قحملا ىلا مدعلا نم*ىبثنلا جو رخ ىنعم

 جراخلاىف ) دو>ولاءزحو جراخلاف دوحوملا ناويملا اده نم ءزد هنال ) مودعم را وطه امو هيف دوجولا

 داراذاو ةلئسملالوا وه لب عونمم وهف جراخلاىف هليزج ناويلانا دارانا هناب هيلعضرتعا ( هيف دوجوم )



 1 اماو مراخاف ةدودوم نوكي نا بحال ةيحراخلا تادوحرلا ةلقعل اءازحالا نكل - لدعلا3 هل ءزح 2

 77 موهفملا لوقا ( فالخجرالاف 4< 94 ) امهدوجو ىنن ) ىلتعلاو قطنملاىا ( نارخالا ) .نائلكلا

 ىلع ا دوحو قف

 ' ناف جب راخلاىفيييبطلا
 الص فالخالانادارا
 نيفارشالان ال عوزمم

 توبهاذ نئملكتماو

 ى دوجوال نا ىلا
 لاقلب صاخشالل الا
 نداسدلا نا مهضعب
 اذه ىلا نوبهاذ اضنا

 ىلكل امهلوق نم قالاو
 ىف دوجوم ىجيبطلا
 قدصام نا حيزاملا

 صدا ىنعا هيلع
 داراناو هيف دوجوم

 نب فالخال نا

 نا بسانملاف نيساثملا

 ىفنا هدودقم نوكي

 نيررخالا دوجو
 مهنام الو مهنيبافالخ

 اههدوحوىف اوفلتخا

 اونلاب لب حجراخلاف

 قطنلا ىلكلا قنىف

 تالت كرم وه اولاكو
 لئاقلا ليؤو ةيناثلا

 لباق تافاضالا دود وب

 همزاو قطناا دوجوب

 ىلقعلا دوج وب لوقلا

 قطنملا نمايك مهن وكلا
 ندرج ولا ىيللاو

 دوجو مم هةموو
 مدع همزاو قطنملا

 مدع ةرورض ىلقعلا

 لوفاو هلزج دحا
 نا هال ثخح هسف

 وو لياقلا دارا

 ةيلكلاب اهليوأت نكل ةيلكلاب اهليوأت محد ناو ةييزلاب لؤي ةلمملا نا

 ٠ لك لاش ناب ةيلكلاب ن روك ذملانيلاثملا لي وأت ةح مدعل ةدرطم ريغ

 ا ]| ليوأتاماو ناتذاك اماف سمخ ىف ناسنالا نم ءىثالو رسخ ىف ناسنا

 الصا ةبذاك نكت مل ةيرطا ثلوا اذآ اهنال_ هذ رظف دن ريعان كما

 اا 1 | مه ل دوك قف نوكت ثا دلك هم ىلايزايهلي واث درظيف

 | ستعلابو سجى ناعشنالا صدي قدص سسخفق ناسنالا قدص

 ةدردلا ققحت ىمو ةلمملا نعجىف دن زا ققحت ةلمملاقدص ىته ىعب
 ناف ربتءم ريغ ةييزعلا موهفمىف عوضوملاتاذ نييعت ناف ةلمأملا ققحت

 دارفالا نه ناكضءب ىا دارفالاض عب ىلع انف ركح ةيضق اهموهفم

 ةعقاولا ظافلالا ىلا ( ىناثلا ثحم'ا ) ردت ىوغل انهه سكعلاب قملاف
 نعم ( قيفحت ) نام ( ىف ) ةماك انيعوت .انيعم أزَج ةلاسرلا نم
 ءاوس اد ةراهلا هوي ئه دار هنأ ع عبرالا ) تازاوصخللا (

 ىنعع وأ ريغلا هن موهام قعم وا ورمو كيك هنبعب موعهأم ىنعع 0

 عو_ضوملانم ديراولو موهفم اهلوت نم داربو مهفلاب لفت ام

 لب لج دوش الف امهنيب ىنهذلا راغتلادجونالف موهف» انف لومحملاو

 ديرا ولو ةلئسم مولعلا ىف ةلمجتس» ريغ ةيعيرط ةياهلا نوكي نا مزلي

 ةهجلا رابتعاب ةياحلا راصحما مزا تاذ اف لومحلاو ع وشوملا نم

 محصتالف ةيرورمض هسفن ىلا ءىثلا ة بسن نوكل ةقاطملاة ير ورضلاىف
 نيدلا بطق هرك ذ اك ةيضق شع ةثلث ىلا ةهملا رابتعاب ةيلحلا مسقت

 تاذ لومحملا ندو موهفم عوضوملا نه ديراواو ىلاعتهللا همتر ىزارلا

 اعرف موهفملاو الصا تاذلا نوكل عرفتملا ىلع لصأتملالمحت نا مزل اف

 ناسنا لك انلق.اذا و ىلاعت هعصع ماصعلا لضافلا لاق م ريغ اذهو

 نعشبو ورعوركبو ديزك عوضوملات اذ لوالاروما ةثلث انههف ناويح

 وه ىذلا نان الا موهفم وهف عوضوملاناونعو عوضوملا فدو ىاثلاو

 | ناويللاموهفم وهف ههوهفهو لومحلافصو ثلاثلاو ىرك ذ عوضوم

 نيدقع ىلا عجرب عبرالا تاروصخلا نه ةيامح لك موهفم ذئنيخ انهه

 الئاق سا ةفاضالادوجوب لياقلان ا هيلغدريف هراء نم ردابتملاوهو قطاملادوجوب لوقلاهمزا تافاضالا
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 لف ىديفت بيكر لوالاو لوخهلا فصوب عوضوملا تاذ فاصتا

 مكحوه و ىربخ مان بيكرت ىناثلاو ةيضقلا مكملا ىلا ةليسوا | ليبق نم

 كل عماجلا ماعلا ناكمالاب هفصوب عوضوملا َثتاد فاصتاو ةيضقلا

 لك انلوة بذكلا# داددتسا- ناكمالا ناكل. هناث ىاراغلا ادله لجأ
 نع جراخ هلا عم عوضوملا يف ناسنالا ةفطن لوخدا ناويح ناسا

 ىلاعت هللاهجر ماصعلا لضافلا هركحذ اك ناوي اوهو لومحلا

 لعفلا ناك ءاوس لعفلاب هفصو» ع وضوملا تاذ فاصتا مهثاادنعو

 نا مزا ايقيقحن لعفلا ناكول هناف ىوكليسلاّلاق أك اهضرفوا ايقيقح
 بهذم ىلع ةيجراخلاو ةقيقحلاىلا عبرالا تاروصحلا مست محدنال

 عي مسقتلا نا عم هيج راخأبق عبرالاتاروصخحلا رصح# لب مهلا

 ةرمثو فالتخالا ًاشنه نا ليق *ىحس اك ىنا رافلا دنع محدن [كهدنع
 لع قداص راخ بز توكرض لك انو نيهدملا ني فدل |

 بوكر مدع ضرف اذا حنلا بهذف لع يد6و إال
 لوقلا اذه انلق لعفلاب سرفلا ىلع هوكرو اعطق رادلا ىلع د.زلا

 ىباراقلا قه نال امهنيب قيفوتلا ميا هلال نيبهذملا ىلع قداص

 ناكمالاال و ىدا دعتسالا ناكمالا ال لعفان مماجلا ناكمالا وه .ناكمالاب
 مالعالا ءالعلا لاق أك ىضرفلا لعفلا وه لعفلاب معشلا قمو ىتاذلا

 دقف عوضوملا تاذ ىلع لومحلافصو قدص اماو ىلاعت هللا مهجر

 ثحب ىف *ىحمسام ىلع ماودلابو لعفاابو نامالاب و ةرورضلاب نوكي
 لالد:سالا روت موسوملا انح رش ىف ثححلا اذه اناصف تاهجوملا

 مكلا بسحب و فيكلا بس لاكشالا طورش ناب ىف ةيلالدتسالاىلع

 هيلا ةيضقلا مث هيلا عجازياف عالطالا لاك دارا نف ةهللا بسحب و

 رابتعا لوالا نيرابتعالاب بلغالا ف ةذوخأم ةمكسملا لع ىف ةمعتسملا
 ةردان اف ةينهذلا ةيضقلا لاممتساو جراما رابتعا ىناثلاو ةقيقحلا

 دقع اف دجوال اهنال جراخلاو ةقيقحلا اهيف ريتعيال ةيعيبطلا ةيضقلاو

 تاذ دوجو مدعلو عوضوملا ةيعيبط ىلع اهيف ركحلا نوكل عضولا

 فقوتل عضولا دقع نم ةيجنر الا ضءب و ةيقيقعل ا ىف ديالو امو عوضوملا 1

 ) ققطنملا نع حجراخ ( جراخلاو انضخدوح وف ىا ( هيف رظذلاو) هدوحو نوعي مهنا تع دوو ءاكملا :

 'اهئم اننا ناك ناو ىجيبطاا ىلكل ادوج و ىف رظنلا اماو ةلالا ىلا لما نع وك ل

 الو ةنؤااليلق هتاالا ب

 هيف ريعذ لاش نأ دعب

 دوجو ىلا مجار
 ثحلا اقاطم ىلكلا

 ( نايلكلا كلثلا )
 ناقتدصي ناذالا ىا
 سدت بسن“ ”ىش ىلع
 ءرثاللا جرخأ ىمالا

 ناكمالاب نكمم اللاو
 المج نا امهناف ماعلا
 مهل وق ضقت نيذيابتم

 نيب اتا | اضيق

 ابك زج انياب نانيابتم
 فن رعل ١ ضفتشإ الاو

 ليقو اعنم ننيايتملا

 ناموهفملا لذب مل اما

 ةعبرالا ماقالا نال
 نتيلكلا ىف ةققع“

 امهلاف ني زجلاال

 الو اعطق .نانايتم

 ناف ىنزجلاو اح
 امزج ناك نا ىنرجلا
 نوكي ىلكلا كالذل
 الاو اًملطم هنم صخا

 لاق ولف هلنرابم وهف
 محوب امرا نام وهيل

 هذه عيجب ناسزج
 ىف هعرالا ماسقالا

 ماسقالا نم دحاو لك

 نايلكن ا لاق الف ةثلثلا

 نييسقل | لاح سيل هنا +

 الاو كلذك ئررخالا

 اوغل مدخلا ناكل

 نوكب نا نك:و

 نا رابتعاب صيصلا
 شقون ودوصّم ىلكلا

 ه رس س دق فدرشل !ىتةملا ب اجاو ننبابتم نان وكيالف ناقداضتم نا َرَح باكلا اذ»و كحاضلا اره ناب انهه

 اه« هيلار اشم اناكن او . نانيابتم ناسزج كانهف ارع بتاكلا اذهبو اديز كحاضلا اذه هيل اراثملا ناك نأ هناي
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 ا هفاصتا ىرخاو كيَمأا هذاصتا ةراث ةعم ريثعا هنكل ديز تاز وه د>او قيمح نرد كانه سلف اديز

 ..ايقيقح اددمت قيقحلا نجلا -ددمتب مل كلذبو ةباتكلاب )) ٠١١ < كانه لب ايقيقح ارياغت ربانتيو 7"
 باس رياغتو كد ٍ

 مالكلاو تارايتعالا

 نب رباغتملا نيس رجلاَو

 وه (ك ايميَمَح ارئاغت
 ةرايدلا نم ردايتاا

 .٠ ع 0

 بسحب نيب زج قال
 نازح دمول و راثعالا

 تاهملا بسحب دحاو

 تايئزج تارابتعالاو
 نوكينا مز ةددعتم

 اناف ايلك قيقحلا ىف زجلا
 ديد ىلإ انما 11
 اذهو باكلا اذه
 ليوطل ا اذه و كحاشلا
 ناك دءاقلا اذهو

 ربدَقتل | كلذ ىلع كانه
 ةددعتع تاب رج
 اهنم دحاو لك قدصت

 تاّئزجلا نمهادعام ىلع
 اعنامن وكيالف ةرثكتملا
 دكا كل ضرف نم

 نوكيف نئيريثك نيب
 هيف لوقاو اعطق ايلك

 ادي ا
 نب ىلكلا كارتشا

 اهل ةقباطع ني ريثكح

 وأ هناب هيلع ضرتعءاف

 ع انمل اوس ةشاطر وح
 دووكصإ تناك اديز

 جراخلاف ةدوجوأ ا

 ةيلقعلا روصلا قناطي
 ةشاطلاناعذاىف لا
 ةقباطملا نا ةرورض

 نوكي نابج# نيب نيب
 ناب بيجاو ايلك ديز
 لصاحلا ةقباطم ىملا

 هروصإو نرذلا ةّمباطأا نم دحاو ن»ذفو دب ز نم ةلصالاةروصلاناب ضرتعا م اًقلاطم ةقباطملا ال نيرثكل لقعلاو

 اقفل و خالو هرج ةملطلا نوككال دتف هباع ةقيقحلا
 | ةلؤم اهنوكلو ةيلكلاةوقىف اهنوكل تاروصخلا ىلا ةعجار يللا
 َدب كا ةودق انهنوكل تاروص#لا ىلا ةعجار ةلمملا اذكو ةياكلاب
 ثيحنم ةيطرشلاىف جراخلاو ةقيقلاريثعيالو ةيزدلاب ةلؤم اهن 1
 | قيقح ناب ضملار يصح كلذلف هيف امت رابتغا ىلا بهذ ناو ةيطرش اهنا
 تاروصخلا قيقحت ىفىناثلا ثحلا لاقو عبرالا تا روصح ىلا ةيضقل | ىنعم

 ظفالارك ذ لامعتسالاو لوقلا اذه ىا (لمعتسا ب ج لك انلوقف ) لا
 لمعتسا ىنءا ةمدعب ةره لوقلا اذه لمعتسا ىا (ةراث) ىنءلاةداراو

 ةدام نا ملعا اهرابتعابو ةقيقحلا ءاضتقاب ىا ( ةقيقحلا بسح ) ةراث
 عوضولان ع اوربعي ناب ترج اهريغىفو تاروصحلا قيةحن ىف موقلا

 عوضوم لك اولاق مهن اكتف بج لك اولاقاذا ههنا ىتح بب لومحلانعو جي

 لك انلوق ناف راصتخالا امكيدحا نيتدئافل كلذ اولعف امئاو لوم

 راصح الا ,هوتعفد امهينانث و رهاظ وه ونا ويح ناسنا لكن ءرصخا ب جب

 اورجاو ناويح لناسنالك انلوق الثم ةبجوملا ةيلكلل اوعضو ول مهلاف

 نا ىلا ,هولا بهذ, نا نكمال الثم جراخلاو ةقيقملاماكحا هياع
 ةرتاسلا ةيلكلا تابجوملان ود ةداملا هذهىف ىه.امنا ماكحالا كالت

 ماكح الا نا ىلع اهي داوملا نع اهودرجو ةيضقلا موهفم اوروصتف

 ضعبلا ىلع ةروسهقم ريغ اهتايزج عيمج ىلع ةلءاش اهياع ةيراجلا

 ةيجوملا ةياكلا ةدعاقلاةلزنع ب ج لك ا!ذاوق نوكي ىتح ضعبلا نود

 لك انلو لاس ناب ةيلكلا ةبجوملات ام زج عيج ىلع ةقبطنم ةيلكلا

 ىرغصلا قيرطب جنيف هاك ةبجوم بج لكو ب ج لكو هف نا ويح سرف
 0و دا دلط ةحوم- ناوح سرق لك انلوق نا لوصحلا ةابشلا

 ىلع ةقيطنم ةيلكلا ةبلاسال ةيلكلا ةدعاقلا ةلزنم ب ج نم ءىثال

 ناسنالا نم *ىثال انلوق لاش نا قيرطب ةياكلا ةبلاسلات اي زج عييمج

 جنيف ةيلك ةبلاس ب ج نم :”ىثال لك وتاج نم ءىثال وه رحم

 ةبجوملات ان زج ميج ىلع ةاءاش ب ج ضعب اناوق اذكو ةيلكلا ةبلاسلا "

 ممم

 م
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 كلت نوكين مزليف ةّدياطّتم ةدحاو ؟ىثل ةقباطملا ءايشالا ةرورض هريغ ناهذاىف ةلصاحلاروصلاىفابل ةقباطم
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 ةيزجلا ةيلاسال ةيلكلا ةدعاقلا ةلزنع ب نيل جب ضعب اذكو ةيئزجلا

 ناسناب سيل ناويلا شعب انلوق لاق نا قيرطب اهدارفا ىلع ةقبطن»

 ةبلاس بسيا جضعبو ب سيل ج ضعب لوقلا اذه نال. ةيزج ةبلاس

 اك ةيزج ةبلاس ناسناب سيل ناويللا ضعب اناوق جنيف ةييزح
 ةراشا ريغ نم نب ا تاياكلا تاموهفم اوذخا تاروصتلا مسقىف مهنا

 ءايشالاعبابط عيل ال وانت» اثحن اهلاوحا نع اوثحي و داوملا نم ةدام ىلا

 وهام باوجىف قياقحلاب نيفات# ن ريثكح ىل» لوقم لكا فوقك

 ةقيقللا نود ددعلاب نيفات# نع 0 ىلع لوقم لكو سذج وهف

 سنجلادازفا عيج ىلع لوانتم لوالان اف الثم عون وهف وهام تاو ىف
 قياقملاب نيفلت نب ريثكح ىلع لوق» ناويملا نا لاش نا قيرطب

 ىف قياقحلاب نيفاتحم نريثكح ىلع لوق٠ لكو وهام باوج ىف

 نا لوصملا ةام.لا ىرغصلا قيرطب جيف سذج وهف جاو تأ

 قيرطب عونلا تايزج عيمج ىلع لق ىناثلاو الثم س
 ةقيقحلا نود ددعااب نيفلتم نب ريثك ىلع لوقم ناسنالا لاش نا
 ةقيقلان ود دعلاب نيفات# ن ريثك ىلع لوقه لكو وهام باوجىف

 نا لوصحلا ةلبسلا ىرغصلاق يرطب جنيف عون وهف وهام باوجيف

 ىلع ةقبطنم نيناوق نفلا اذه ثحابم راص كلذلف الثم عون ناهيك

 ( هانعمو ) ىرابلا ة جر هيلع ىزارلانيدلا بطق لاق اك تاي زا عسيمج
 ناز ةيقيقملا ةيلكلا ةبجوملا في رعت نا ىنعي ب جا لك انلوق ىنعم أ

 ضورفللا نوكي نا مزايىا (ناك ) هدوجو ضرفولىا (دجووا املك
 فوصوملا ىا ( وهف ةنكملا دارفالا نه ) هنوك لاح ( ج ) دوجولا
 هنوكب فوصوملا ىا ( دجو اذا ثيح ) ةكملادارفالا نم ج هنوكب

 نوكينا مزايىا (ب) ةيهجلاب فوصوملانوكينا مزاي ىا (ناك) ج
 ةيئابلاب فاصتالاو عضولادقع ةيعْحاب فاصتالاو ةيابلاب اضيا افوصوم

 ةضورفملادا رفالا لكىلع هيف مكحلاناذ رئاط ءاقنع لكل وةك لا دةع

 ام ءىثال ةيقيقحلاةيلكلاةبلاسلا في رعت و ةيقيقح ةيلك ةبجو» نوكؤ

 ءىشالا:ل وقكب ناكدجو اذاثي وهف هنكملادارفالا نم جب ناكدج وول

 ماري سدق روك ذملا

 ىح لاش نا باوحصلا

 لعل |ىف لصاحلا ةّقباطم

 اهل لظ ئ وه نب ريثكل

 اهب هطابترال ى

 ةيك اردالارودلاناف

 اما الذدللطا نوكي

 وا ةيجراحلا رومالل
 ةينعذ يرخا روصل
 روصلا نا نبلانمو

 كلت ناهذاى ةلصاحلا

 اهضعب سيل ةفياطلا
 اهلك لب اهضعبل اعرف
 دحاو مال لالطا

 تناو ديزوه ىجراخ

 تا زكا كلت نا سس
 ةراغتملا ةددعتلا

 سبيل ضيا رابتعالاب

 الف ضعب لظ اهضعب
 نايواستم) اهتيلكمزلي
 دحاو لك قدص نا

 : قدصنام لكىلع [مهخم

 ا ل
 قدصلا كلذ بحو

 (قطانلاوناسن الاك )

 و كحاسضلاك الوا

 نا مزليالو بتاكلا

 دحاو نامزف انوكي
 ظويت_ىلاو متانلاناف
 عانتما عم نايواستم

 نامز ىف اهه«ءامتجا

 لاقي اميرو دحاو
 وه امعا :ئواستلا

 ىف متانلا نيب ةلاى
 11 ١ىفظقيتسملاوةلجل |
 لاح ى مانا اف ظةيتسملاو

 قدصل هيلع 5 ظقيتمالا اذكو مونلا لاح ظقيتسم هنأ قدصن مل ناو ةلجلا ىف طظةيتسم دنا هيلع ق دصي هم ون

 عج مو هحو نمو اًملطو موم“لاىف ربتعملا



 قدص اذا هنا قدصلاىف نامزالتم نايواسنلا ,هلوقب قااو نيتماع نيتقلطم نيتيلك نيتبجوع ىلأ ىواستلا

 ( دك
 سقو لاى هيلع رخالا قدص .ةلا ىف .ءىثىلء امهدحا
 ) مومت أههندو (

 قلاطم ( ص وصخ و

 ىلع امثدحاق دص نأ

 رخالا هيلع ق دصتام لك

 ىلد رخالا قدصال

 هيلع وه قدصيام 1

 مءاوهو (ناوداك)

 تجد اً

 و مو ل عج سم و
 لادا قلم رشا
 ةّملطو ةيلك ةيجوم

 ةمن زج ةيلاسو ةماع

 (موعامهنس و) ةئاد
 هحو) ند صوصخو

 دحاو ) لك قدص نا

 نيل ل
 رخالا هبا قدصام

 ردا
 ) ضيالاو ْناوحلاك

 3 معا جنم لكشف :

 صخاو ةيلماشلاهحو

 ضعبلا نود

 لاموةيل ومثملاه+و نم

 نم صوصخلاو موهبلا
 نيتبلا_س ىلا هجو
 و ننس اد نيتدن زج

 ةقلطم 3 زج ةبجوم

 ( نانيابتمو ) ةماع
 مل نا اياك امهنناب

 ىت لمار هتم

 (رخالا هيلع قذصي ام

 ام4قداصت نكما ءاوس

 نكمللاب فلكم اك اعم
 ناسنالاك )ال و!لادلاو

 - ىدصل

 تي ( سرفلاو

 ١ ع ا أ عم هيد
 ءانعإ ةضورفملا دارفالا نع ةيرخلا بلسب ركحلا ناف رجح ءاقنعلا نم ح١

 دارفالان

 كمان ا افلا! نمعت أ اوقك ب ناك دو اذا ثيح وهف اعل ىلا

 6 دمج ولام ضع نإ ا 1 رار

 مل اشلافيرعتو ع ةضورفاادا رف الا ضعب ىلع ةيراطلا عاقباب هيف

 وهف 1 ىلا دارف الا نم 4 نك ولام ضعب سيل ةيقيقملا 3 را

 سيل ءاقنعلا ضعب انلوقك بناكدج واذ اثي

 امال ناكم الاب دارف الاديق اعاو ءاقنعال ةضورفملادا رفالا ضعب نع هب را

 مدعاما ةبلاسوا ةبحوم تناك ءاوس ةيلكلا ةيلخلا قدصي مل تقلطا ول

 عوضوملا لوانتا لومحملا نه معا عوضوملا نوكلف ةيلكلا ةبجوملاقدص

 ناك الكف تانكتملاب ضاخ لوما ناعم تانتملاو تانكمملا ىلا

 انلق اذاق ناسناب سيل ناويحلا_ضعب انل وةوهو هضقن قدصت اكو نانا

 رابتعاب و ٍناكمالاب ناسنالادارفا دييقتمدعرابتعاب نا ويح ناسن ا لك الثم

 001 اردكا لوخلد نكرم" هعتقموا ةنكمم دارخألا تناك ءاوس اهقالطأ

 انلوةوهو هضيقن قدصب ذئنيخل ناويحلانع هجورخ عم ناسنالا ىف

 رف ىذلا را شنب
 سيل ناسا هنأ ثيح نم وهف ناك« الاب

 أه دييقت مدع رابتعاب نا دا هلوخد ّض

 ةبح وملا قدص مدع رهظف ناو.

 6 ناسنالا ن 3 كيا

 اناا 5 رفاىث 7 لود ضرفتف نادنالا

 دارفا قالطا رابتعاد ر

 اكل وق ود قدصلا كافل

 اناق اذا هاف ةنلكلا

 اذه نا عم رج وهف ناسنالا دارفاىف هلوخد ضرف ىذلا رحخخاضءب

 ةلانسلاقدص مدع رهظف رعك نانذالا نه ءىشال انلوق ضيقن لوقلا

 اك اكن دتسم ةيقيقْلا فيرعتىف ناكمالاب دارفالاديِمْدُت نوكيالف ةيلكلا

 01 لكنا ضي( ابل مورامووف ل وراه وهام ىا ) ضفبلا عز
 ةفصتم ىهف ةيقيقح'ا وا ةيضرفلا ةرورضلاب عوذوما فدو ةفصتم

 ظافل الا ليبق ن 4 موزالاو 5 زا ربخلا ىوكل ةرورضلاب لومحلا فصوت

 ئا اما لوقو نان قاَقلَو الوا نانا اما نيت لكل انا كا نما نئيلط ىئتبلاسىلا ئإبتلا
 اًماطم صوصخلاو موملاوهو ةدحاو ةيلك ةبح وم لص وا ىواستلاوهو ناتيلك ناّئمح وم لصح ثم 0

 ْ باسب هيف ركل ناف رجح

 ا 00 ةيقدصالو اهضيقن قدصيق اهل وه نم معا ةبحوملا ةياكلا عوضوم

 ١ ناويح لك انا وق بذكياك نيضيقنلعاّمجا مزايالثل ةيذاك اهنيع نوكيف

 : ةيلاسلا قدص مدع اماو ةيلكلا ةبحوملا 0 ند درف لك لع ةياكلا

 صخالل معالا مازلت ىف

 عش + جلا
0001111 

 3 تل

 ديلعف 3 وعر هند 1: ةنترواطو ع ج# 5 3 5. تين 3

 ١ 1-0 5 هولا

 هبوب بوبس هس همس سب سم مس سس سس و ا ا ا 1

 2 ل1 هك مشع



 بسلا تالا 1

 رغاو ةحو نه صوصخلاو مو.ءلاوهو ناتنث زح ناتءلاسو ةعر> ةرحاوم كانهذ ذلصا ةيلك ةيح وم لصحعالو وأ

 «(فياعلا

 ةبحوأا اوفىع موفاذنا عا د نإ ه4 5 ىنعع امهنو ل ةفدازملا

 اذا ثيح وهف ةنكملادارفالا نه ج نا ول ل ةيقيقطل اةيلكلا
 نيتاضتملا لج و مهنم فيرعتلا اذه فذكلا حاصل قنو ب ناكدجو

 بسك نريمعل تع 1٠

 مو لب 8 و ةيموزالا ىلع للا دقعو عض ولادقعىف نيتروك ذملا

 ؛ ةيقافتالاو ةيموزالا نم معا نيتلصتملا نيتاهنم موقلا قم نا ِ '

 ةمئادلاكتنا اهدخإملا ل قلملا ةيراو رشلا ره في را 0 جر نا مزلي

 ىلا عب فنصملا وفرعملادارفا نه اهناعم ةيفرعلاو ةطورشملاو ةقلطملا

 ماوزلاب ةيقنقحلا لي رمت قعر وت نيت فو تل
 نيتلصتملا ريسفت نا امماعد ريف ىل موزاهوهف 1 وزاهوهام لكىا لاقف

 ىضر ل ام ةرابعلا هيجوت موزالاب ةيقيقيحلاب موقلا في رعتىف نيئتءقاولا

 * اذه هيجوت لكو اهلئاقو امحاص

 ةيقيقطا ةقلطملا ةيرورضلا ريغىلع قدصيال موزالاب ناتلضتملارسف ذا

 فمما رعل ناو لطاب وهف 1

 فرعملادارفا نه ةيقيقحلاتاهجوملا لكنا عم سثع ةئاثلا تاهجوملا نم

 موزالالم<الا دارءالا اذه نم باوجلا نكعالو اعماح فيرعتلا نوكيالف

 مه دنع موزالانف نييئازمملا تهم فلاب هنكل ىداعلا م وزالا ىلع

 ةفطاعلا واولاب ج ناكو دج وولام لك محلا ضعب ىف عقو دقو ىلقع

 هبتشع سيل كلذ نأ 2 موزلملا نيبو مزاللا نيب ةفطاعلا واوال ىنعمالو

 باوجحو مب ناك اوهلاّ لب أدتبملا رش هنال هآ ثيح وهف اتلوق' سيل

 بسحن ) ىرخا ه صب لعل هله ىا (ةران) ب ج لك لوك للا

 لايألاو كرتشملا سلا ند ىعاشملا نع جيراخلا ءاضتقاب ىا ( جراخلا

 نه ىرفلا هده قا تش نان اك دف رصتلا ىرقلا ون ةلقتأ 00 ةمهاولاو
 نيماكتملا دنع تاينا لحو !| ىلا ةعحار اهلا 2 2 اسْلا سا وحلا

 كردا 2 دراغ 6 00 4 ىلاعت هللا هجحر اذا 26 00

 ج لك انلوو ىنعم ىا ( هانعمو ) ةرهاظلا سلا ساوحا ةطساوب

 ادو- وه عوضوأاناك اذا مي اغا اذه

 نكيمل اذا

 قداص نتاكلا لاقيف ىلع لمعتسم ا لج ىنعع ىلا

 'لو# ىا نادنالا ىلد

 بس ريدم ةياع

 لا ىنمع قدصلا

 لايف قب لمعتسملا

 ةقداص ةمضّقلا هذه

 قدح

 ةّدمع# ىارعالا سفن ىف

 اذه نع كتمت ]نع
 روصتال ذا ليبقلا

 ناّئيضَعل اف ىش ىلعاهاج

 ناتللا امهناتب واسنملا
 لك قدص نوكي نا

 سفن [ىهنم ةدحاو

 قدصل امزاتسم مالا

 ادع ىلءواهيف ىرخالا

 بداااماو سانفلا
 ام دل يلا
 رايتعاب نوكي دقف
 نوك دقو لوالا

 لاش © نك اراشعا
 ل دكا كسلا

 اضيقلو ( ريك

 تا داستم نيب واسأل

 نيضيقتلا دا ىا

 ) هيلو بذك أم ىلد (

 يخل )  ضيفتنلا

 ني واسأملاد>| ق دصيف

 رخال اهيلع ب ذكيام ىلع

 ناسناال لك قدص: مل

 ضعب ن وكشف قطان

 لبقو اًمطأن ناسن اللا
 اماو ىم ز الام ةاصخلا ةيحوااو لومهلا ةلودعمملا ةيلاسلا نوكي. ىح

 ماعلاناكمالاب نك : كمال ع ىشال لك قدصب ) وأ تاف اذا الثم الف ةماعلارومالاضئاًقنف أك ادو>وم نكي



 ةهشال ذا ةرااكم اذه تاق ناف عنملاهجا كغ ىذ اللا ضعي نوكمف نم الد 0 ىن دللا ضع قدصل

 امينا تدر نإ“ تلك ةهب دبلاب لاح 4 ١٠٠١ 1 نذفيقتل اعافتراو ناضقانتم : 9 اللاو نكمااناىف

 بس نا شفائه

 امهنا .ىنمع موهتملا .
 غلبا ىلع نادعابتم
 مالكلا نكل اسف هوجو

 بسح ضْقاَنَتلا ى انهه

 عج ع د1 داخلال

 اك اياضقلا ىلا بسنلا

 املا تدراناو ص

 بس ناضفانتم

 نال عونمف قدصلا

 نكمل قيام ضيقن

 هقدص بلس *ىش ىلع

 هيلس قدصال هنع

 دحامابا صالاو هيلع
 قدصلا بسحب نيضيقنلا

 ىلع نوكي نا ديإلف
 نود بلسلا هجو
 بذكول لوّمنف لودعلا

 وه ناسناب سلام لك

 ءاثنف قطان سيل

 ابحوملا هذه تدك

 عوضوملا ملغ سد

 نانم مه دنع ر رّقن |

 ةيلاسلا ةيحوملا قدص

 و لومكلا

 وهف عوضوملا دوجو
 لومحلا ضمن قدص

 قدصيف عوضوملا ىلع

 ناسناب سيلام ضعب
 باحب دقو قطان وهف

 ىف مالكلاناب ضيا
 نيقداصلا نيضيقنلا

 ىش ىلع 0

 0 ناف ءايش -

 سس يلا لا

 اهعوصوم ةيضق امهف

 امن نم دحا اهلووا

 |0000 0[ طي راش دلكلا ةجوملا فيرعت نا تحي ىدقتلا اذه لع
 لففلاب عوضوملا فصوب ةفضتم دارفا لك نا ىنع ( جراخلاف ج
 مك نام نع ا )م 1 ناجو فايس لا فاد ( ناك ءازس اوس ) قيقحلا

 0 1 دع ىا 0 هدعب وأ ) ةيضقلا < اح ركح لبق ىا (هلبقوا )
 ىلا ص 2 ثلا فاصتاف ناويح. .ناسينا 00 اذا الثم ةيضقلا

 لاح وهف لعفلاب ةئاسنالا فدو نامزلا اذهىف ايدلاف تدجو

 مالسلا هيلع مدآ نامز نم تدجو ىتاا صاخمأالا فاصتاو مكحلا

 اة دع اوقع هد لبق تق لب مكمل نام ز قبتملو نامزلا اذه ىلا

 ةئاسنالا ف صون ناويح ناسنا لك لوقت نا نم ةدحاو ةينا' لبق

 الآ لوط لا دع دجيوتسد ىلا صاختالا فاضتارو مكحلالبق وهف

 مكحلا دعب وهف ةيناسنالا فصوب ايندلا مايا رخآ ىلا ناويح ناسنا

 تاذلا نا ىن» ( جراخلاف ب ) جراخلاىف ب لك ىا (وهف )
 ةفصتم ف لعفلاب عضولا اذه قيرطب عو_ضوملا فصوب ةفصتملا

 بك اوكلا انلوقك لجملا دقع قيرطب لومحلا فصو

 ا ج نم 0 ةّحراخلاةيكلاةبل اسلا في رعت و ةعلاط ةرايسلا

 ” لان وثك جراخاف و ب وهف ةدغعبوأا هلقوا مكحلا لاح ناك ءاوم

 تثكاوكلا نم

 جراخلاىف بوهف هدعب وا هلبق وا مكحلا لاح ناكءا وس جب راذلا ىف جب ضعب

 ا ةيزاةبجوملا فيرعتو رحل ةراسلا عسا

 00 هلال رع و ةعلاط ةراسلا ةعيسلا تك اوكلان معي اًبلَوةك

 ده وأ هلبقوا مكحلا لاح ناكء اوس جب راخلاىف ب ضعب سيل ةيجراخلا

 ” < راغ قاثلاو ةيقيقح ل والا ناتنتا: ةيلوالا تار وضمملا قيقح ءانسقا نا

 ةيلجلان ا مسقتلا لصاحو ةينامث تاروصحملل ةيوناثلا ماسقالاو سماك

 ىلعاجسف مكح ةيضقاما و ةضورفملادارفالا ىلع امف م 552 ةيكفانا ةروصخلا

 0 را رفال اىلعاجف م ك2 ةيضق لكو براكلا د دوت ولا دارفألا 3
 ةيح راخ ىهف جر الا ىف ةدو>وملادارفالا ىلع ارمق م ك2 ةيضق ل لكو ةيقيقح

 0 اماو:ة ادق اما ققحلا راتيتعاب ا ةيلجلا نا جف

 صخا اًملطم *؟ ىث نم مهالا ضي ءهنو) اه دعا وق نع اهحار اراب سأأي الف ةماعل ارومالا ض

 دودحلا توب ىلع دحلاّتوبش لالدتسالا اذه ( قدصل ) لوالاصخالاب قلمتم ( اقلطم صخالاضيقن نم



 ضيقن هيلع قدصيام لك ىلع صخالاضيقن ) قدصي ىا لاّقبنا بسنالانكل دحلات وبن ىلع لالدتسا هدعبامو
 اما ) صخالاض يقن هيلع قدصبام لكى ع معالا ضيق 6 ١٠١٠ه 0 قدصنال ىا سكم ريغ نم ,معالا

 اذا ثيحن وهف ةنكملادارفالا نم ج ناك دج و ولام لك اما ةيقيقحلاو

 وهف د دارفالا ند 00 ول م و اماو ب ناك دجو

 وهف دارفالا نم 8 تاك دجاؤولام ضع اماو ب ناك دحو اذا ثيم

 دارذالا نم 6 ناكل ولام ضعب سيل اماو ب ناك دجو اذا ثيح

 ب وهف جراخلا ىف جب لك اما ةيجراخلاو ب ناكدجو اذا ثي وهف

 ضعب اماو جراخلاىف ب وهف جراخلاىف ج نم ءىثال اماو جراخلا ىف

 امهنم ةناثلاو ةيقيقح ةياك ةبجوم ةيقيقحلا نم ىلوالا جراخلا ىف ب

 امم ةعبارلاو ةيقيقح ةيزح ةبحوم اهنم ةثلاثلاو ةيقيقح ةيلك ةبلاس

 ةعبازلاو هج راخ هيج هيج وم اه ةتلاثلاو هع ناخ ويلك ةيلاع اكد

 ةروصحملا ديلا: ماسقاةيئامه اذك هلاش < ىث لك و ةيج راخ ةمزحة بلاسابم :

 ةيجراخ اماو ةيقيقح اما ةروصحلا ةيلجلانا رخآ رب رقت و ماسقا ةينامث

 ةيضقاما و"عاشبالاب ةضورفملادا رفالا لك ىلع اذ ركح ةيضقاما ةيقيقحلاو

 ضعب ىلع اف ركح ةيضقاما و عازتنالاب ةضورفملادا رفالا لك ىلع انف مكح

 ةضورفملادا رفالا ضعب ىلع اذ ركح ةيضقاماو عاش الا: هضورفملادارفألا

 ةثااثلاو ةيقيقح ةءاك ةبااسة يناثلا و ةيقيقح ةيلك ةبجوم ىل والاف عازتنالاب

 اماو ةجحناملاو هن دج هلايس ةعاراوب ةققجت هي ماو

 اماو عاشالاب جرالاىف ةدوجوملا دارفالا لك ىلع اهف مكح ةيضق

 اماو عازتنالاب جراخلا ىف ةدوجوملا دارفالا لك ىلع اهف مكح ةيضق

 اماو عاقبالاب جراخلا ىف ةدوجوملادارفالا ضعب ىلع اف مكح .ةيضق
 ىلوالاو عازتنالاب جراخلا ىف ةدوجوملادا رفالا ضعب ىلع اهف ركح ةيضق

 اذك هلاش ءىث لك و. درج راخ .ةيزح ةيلاس ةعارلاو ةيحراخ ةيزح

 قيرطب غلبت ىتلا بسنلاو .ماسقا ةينامك ةر وصخلا ةيلجاف ماسقا ةينامث

 لجلا بسحب ةيئاقلاماسقالا نيب ن رشع و ةينامك ىلا دعاصتلاوا لزانتلا

 كلذالوا هنالفلوالا
 صخاللا نيد قدصل

 هيله ق دصب ام ضءإ ىلع
 ( كلذو معالا ضيقن

 مزلّث_ سم ) قددلا
 نودب صخالا قدصأ

 الثم (لاحموهو رءالا

 ناويحال لكقدصب لوا
 ضعب قدصل ناسناال

 الب سيل ناويح اللا
 ضعءب نوكيف ناسنا
 اناتنا ناويج دللا
 كنال افنا نمام هيذو

 قدص»مل ول تلق اذا
 نانا مال لك

 ”ىثاللا ضعب قدصل

 قدصيف ناسن االب سيل
 و عنملاهجنا نادنالا
 اناو ) جام ضاخلا
 كلذالول هنالف ىناثلا
 معالا ضعمّقن قدصل

 هيله ق دصيام لك ىلع

 تانو صخالا ضيف
 صخ الا ضيقت نا

 قدصبام لكى بع ق داص

 معالا ضيقت هلع

 نايواستم ناضيقتلاف
 كلذو)نانيعلا اذكف
 نمحأللا فوصل ءاراطسم
 ,ءالا)دارفا (لكىلع
 ه>وب دقو (لاثوهو

 ضيقتلا سكب ماثملا
 لءح وهو امدغا ادنع

 اة لولا رع
 ةيئامثاا ماسقالا ىلا ةروصخ ا ةيلجلا مسقت محد ىلك نابت اهلكف الوع عوضوملاضبقنو
 سكنت ةيلكلا ةبجوملاناف

 ىقدلا هنكل ؟ىجاكضيقنلا سكىف نيرخأتلل ققاو٠ هناف صاايهذ.مالرالهنا كيلع قذعالو مهب ار ىلغاهسفنك

 معالا ضيقنب صخالاٍضيقن ضعب سيلف افرق صخالاضيقن ضءب ىلع قداص مءال'ناب لدتسي دقو هترابع



 0 ا 50 00 00
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 ١ قلاناببيجاو ل

 ؛ ناك نا ماعلا نكمالاب

 : | ناو ماعنكمت عذتملل
 مالف باملاوه ناك
 || ماع نكمم بجاولانا
 نم "ىش نم معالاو )

 امهيضقن ب سبل هج و

 صوصخو ( موم
 او اةلطمألا (الخأ)
 مفر قملاو هجو نم
 بلسلا ال ىلكل !باحيالا

 مهل وق هلم و ىلكلا

 ْ سوكعلا ثحابم ىف

 او هب الثلا ةيسضقلا

 تاو سكينا
 نا مزاب

 (هج وس الذ م و عامهيشيقن

 ّ نا هيلع

 ضيبالاو . تاويمحلا

 3 نوكي

 عل ند

 نم اصوصخو امومم

 لد ىو
 06 مولا اذه

 هجو نم مولا
 لثم كرت ضننالاو

 مح يلع حا اًملطم ,ءالائع ئد )

 ضيقنو ) ناويحلاك
 ناسنااللاك (صخالا
 ق نافداصت امجبلاف

 0 صخا

 نود معالا ق دصي و

 ٌكِلَذَِف صخالا ضقت

 ىف سكملابو صخالا
 مم ) معال ا ضيقن

 ( ىلكلا نإابتلا

ْ ظ
 

 أ

 ا
ْ 

 ا
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 ١ كبف قوصلا ندين نب رععو هناك لا غلب” ىتلا بسنلا 0

 ةيلكلا ةبجوملانيب و ةيقيقحلا ةيلكلا ةبجوملانيب ىف اك هجو نم موع

 موملاو هجو نم مومعلا رضيالف ةفلاخع“ دوق مذ ىنعع ىرابتعا مسقن

 قلقاحم# لاق < هيف ىنكي موهفملا بسحي ماسقالا نيب زاعلا نال هيلا قلطملا .

 ةبجوملا نيب ققحمأ ا بسكن ةيسنلا صملانمب امناو ىلاعت هللاهجر هداز ظ

 ةيناغلا تسنلا نم ةيرالا هيلكلا ةبجوملا نيبو ةيقيقحلا ةيلكلا

 ءاكذ ىلا ةيقابلا نيسثعلاو ةعبسلا لاحو ققحابس< ن.رشعلاو

 ني ىل ( نيرابتعالا نب .قزقلاو ) كا اع ءايك ذالل ناك [تلاظلا

 دعب ىلج ىهيدب ىا ( رهاظ ) جراخلا رابتعا نيبو ةقيقحلا رابتعا

 قول ىلا ( راو تاهل 3 ) ناك ( ءىث دجو مل ول هئاف ) هلوق |
 عبس لك نا ضرفول اذكو جراخلا ىف تاعبرملا 00 مدع ضر

 (لوالا رابتعاب لكش عب ع لك لاش. نا - كا مز را نهذلا ىف دوح وو

 لكش عبرملاو جراخلارابتعا نود ىا (ةيئاثلان ود) ةيقيقحلا رابتعاب ىا

 لوالا رابتعاب لكش عب مه لك اناوق ةح اما ةعبرا طوطخ هيطي#

 ىنكي لب جراخلاىف عوضوملا دوجو ىضتقتال ةيقيقملا نالف ىناثلا نود .

 دا رفالا ىلع هيف مكحلا نوكيام ةقيقحلاناف ا امق نهذ || ىف ف نهذلا ف عوضوملادوجو '

 دجو (الا جراخلا ىف لاكشالا نم) “ىثىا (دجو:لو (تحون لول و) سماك ةردقملا

 رابتعاب عب سم لكش لك لاق. نا مصن) نا مزلةرئاسلا لاكبشالا نود (عبرملا)
 نال ةقيقحلارابتعا نود ىا (لوالان ود) جراخلا رابتعاب ىا (ىناثلا

 دارفالاىلع هيف ركحلا نوكيام اهناف عوضوملادوجو ىضتقت ةيجراخلا

 ةبجوملا نيب و ةيقيقحلا ةيلكلا ةبج وما نيبذئنيخ لعفلاب جراخلا ىفةدوجوملا

 عاتجالاةدامىل والافدا وم ثلث نم هيف دءال وهج و نم موءةيجراخلا ةيلكلا |
 ةيجراخلا ن مةيقيقحلاق ا َرفاةدامل والا لاثملاف قاّرفالا ان دام ناب رخالاو

 ةيلكلاةيجوملا نع ةيجراخلا ةيلكلا ةبجوملاقاّرفا ةدام ىتاثلالاثملاو

 ةيلكلا ةبجوملا نع ةيقيقحلا ةيلكلا ةبجوملاقاريفا ةدام لوقا ةيقيقحلا |

 دارفالاىلع ناريطلاب هيف مكحلاناف رئاظ ءاقنع لكامل وك ةصخراتلا 0
 تسمو ممم مل اسس 7ك م 2 م ص يعم ل 2 جس م ل جس ع حو رس مع ص م ا 26 2 جر ل روج ع وص
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 نم مومملاىانبال رخآلا نودب نيهوهناانم دحاو لك ق دص وهو ىئزجلا ئابتلانال ديقلا اذه ركذ اما

 ضعب ىف ىلكل !ئإابتلا ىوعد ىلع لمشم ىثزجلائابتلا ىوعد ناب هيف شقونو هادرذ ىلكلا نيابتلاو وه لب هجو



 ظ

 * عه اك روصلا

 38 ةالطالا 20 كدع 0 م (ئنسايتملا

 أ ةنكلا ةيداوملا نع ةرخرالا ةنلكلا "ةبح ولا قادتفا“ةدامو هَ ورمل

 كالفالا لعوه ةكر ها هيف مكحلاناف د 3 رح“ كلف لك انلوقك ةيقيقحلا

 كانو نب لك نع ةحتكللا 00 ثراطاو ةةركرلل سا
 ناسن الادار قالا ىلع وه هيف كمل ناف ناويح نانسش الك انلوقدك امهعاعجا

 لبق تدج وْىَتلا تا وذلاك ل عفلاب جزاخلاىف ةذوجوم تناكء اوس اقلطم

 قاذلا ناكمالاب ةنكمت وا ركحلادعب دجوتسو ركحلا لاح دجوتو مكحلا |

 ةذام ناو لاسلا لك ايت نأ لطم ءافتخا نسا نانتاالا 0١
 هأ نرابتعالا نوب قرفلاو هلوق نا ءازعلا ضن لوف نم مع اهعاوجا

4 
 ماس 2 أب 26 0 5 1 : !انلا لعل اء[ هتان 0 تاوح

 لع ) علطا (و) تاوداروضتو شقنلازتوسمت لت لمأتلا قح لىأتف
 ةيحوملا ثدرعت لعو ةقيقحتلا ةياكلا ةيجوما فير < ىلع ىا ) اذه

 نه تسلا( ةفالا تا روصخا ) قاس تلا( 0 ةيجراخلاةيلكلا
 ةمزجلاةبلاسلاو ةيقيقحل ادي زحلا ةبجوملا نمو ةيقيقحلا ةيلكلاةبلاسلا

 ةيجراخلا ةْيْزلا ةبجوملاو ةيجراألا ةيلكلا ةبلاسلا نمو ةيقيقتلا

 ميسقتلا ريوصت ىف هانلعف اك اموهفم ىلا ةيج زاخا هب ملا لانا

 ناك دح ولام لك هلودىف نك هل وهو ديكلا ةبحولا روس الخ
 روس لاو هيطلا ةبلاسلا روس لادا حراخلاو ج لك كود

 ءالضفلا ضعب لاقو مهفاف هناا ةيلالاروس لاو هيلا هه ١

 ليفوذحلاط
 لوقلا اذهنذال اهنا الا هيلع ءا زا ل ومخم مدقت زوج الو 2 زج ءاف

 تسيل ةع ركلاة آلا ىف ءافلانا لوقا ربكف ك.رو ىلاعتهلوق ليبق ند

 ديتالاز دقو ردتم لست لع ىولشم ركذ لاشك وق و ةناطط ا
 نا 4 نب رسفملا نم نيققحملا لاق اك رب ف كير مظعو ىا ةمب ركلا

 رسشلا باوج ءافلاو سقف هلوقىل | قاعتم اذه ىلع هلوقنا

 وهو ف وذحم ىلع ف وطعم س 3 هأوقو داع سقف فنصملا ل وق ىف ءا امل

 ةرابعى ر ا.عالف فوذحلا اذه 7 قاعتم اذه ىلع هلوقو علطا اماوق

 ةيقيقحلا ةيلكلاةبجوملانيب ةبسنلا مدقت دقو ىلاعت هللاهجر فنصملا

 موعىهف انهنم نيتري زا |نيتبح وملانيع ةبسنلا اما و نآملا قف ةيجراخلاو

 اضيقنو نا.تالاكسخالا نيعو 00 ناو.ح اللاك ( اًماطم معالا ضقت ب ( بولطظأ الصح هن

 نيضقنلاىا ( 14ه إل 2-2 تت - انياب نائيابتم )

 ) أءف اقدح ) نا 0

 دوج واللاك)' يس 2 ىلع

 اللا ىا ) مدع اللاو

 مودعماللاو دوجوه

 (ىلكن ب اني تاك )
 ئدزو دخحا وبطو

 ناو ) ىرجلانيابتلا
 الل اك *ىث ىلءاعم اق دبص

 ) سس رو اللاو ناسنا

 را ا ىلع نئداصلا

 (ىب زج ئراضامهذد ناك
 مو لاش نإ تننالا

 قا لقو ةعحو نك

 َ هامح د رن انك

 ا كا نت ابتلأواقم

 قرح فلسا تلاع
 ىلكلا بسلا باقم ف

 ضعبل !نغقثلاهبداربو

 ضعبال تابثالا عم

 دد> اق دع ةزورض 2
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 نودي نشقنلا دخا

 مدعي ورخ الا ضيقنلا

 نينابتا | ىذيقُن نم لك

 دا قدص مدع نأ

 رخالا نيد عم نينا.

 ( طّقف) دق نم فل مبا

 نم مووفم وه لب
 طقفو ةنسابأا فرصو

 ةرورذ لاش نا رهط

 نوءدياءأ مهنال رظن .هيفو ةمدّول هذه دردلا تبشإ ىوعدلال يقو رخالا ضيقت ْعَف نينبايث ا نم دحا لك قدص

 نإبتلاف) ىرخالاتامدتملا نمديالف .هصوصخم امحدحاو اعداقياللافالاو امهالك هادرذ قدح :اذاىت زجلانبابتلا



 )0 لو هب نوكف مابلانكمللا نم املطم ضخ ا جراخلاف مودلات ا ةدعاتاا هذه لع مروا امزج مزال ىلا
 هكيلاو جواخلاو مودمم دللا ىعا © ١) ٠١ .امهيضيقن نب با: عم يمال ةدلك ةثنايع ماعلا نك اللا
 00007 صصص 22-22-22 0-2-2-2 3 اموضحو اهو واتلا
 هيف مكحلا ناف ناسنا ناويحلا شعب انلوةك امهعاّمجا ةدامو هجو نه | ءىرم.ال لكيالائلطم

 هقوح دارفالات ناك ءاوس اعلم فاو انا رفا ضعب ىلع ةناسن الاب ع وهف جراسملا ىف

 صاخ نكمموا بجاو
 ماع نكم [ىهنم لكو

 صام لثم باوجلاو
 معا ماعلا نكمملانال

 مودمملا نم هجيو. نم
 ناك نا .جرالاىف

 نزلا نع ةقيقحلاةّ م زحلاةبجوملاقاّرفا ةدامو ةضورفموا ةردقهوا

 ضعب ىلع ناريطلاب هيف مكحلا ناف رئاط ءاقنعلا ضعب انل نق وا

 نع ةيجراخلا ةييزحلا ةبجوملا قاّريفاةدامو ءاقنعل ضورفملا دارفالا

 ةفلال ةراسلا ةعسلا بك اوكلا ضعب انلوقك ةيقيقحلاةبرتدلاةيحوملا

 ةروك ذملابك اوكلإ ققحلا دارفالا ضعب ىلع عولطلاب. هيف مكهلاناف

 لاق ثيح ىزارلانيدلابطق ىهسناو امهنيب هجو نم مومتلارهظف
 رك ذيل اماو ابلاس ةيقيقحلا ةيلكلا ةبااسلا نيب اذكو قلطم موع نيتديزحلا نيتاه نيب

 "يشل انلاوقك“ اىوعا[ئحا| ةدامو ه>و نم صوصخو مو هج راطاو ىغيقل "5

 1 2 : 1 2 0 نم مو. امهندب نيه
 اقلطم ناسنالادارفا ىلع ةيسرفلاب هيف مكملاناف س رش ناسنالا نم هرك ذامصمياهنالاجو

 ةيلكلاةبلاسلا نع ةيقيقحلا ةياكلا ةبلاسلا قارفا ةدامو ةردقموا ةققحم

 دارفالا ىلع هيف مكحلاناف رجح ءاقنعلا نم ءىثال انلوقك ةيج ناحل

 نع ةيجراخلا ةياكلا ةبلاسلاق اّرفا ةدامو مه أك ةضورفملا ةردقملا

 ةرايسلا ةعبسلا بك اوكلانم ءىثال انلوقك ةيقيقحلا ةيلكلا ةبلاسلا

 نيتبت زجلانيتبلاسلانيب اذك و ةققحلا دا رفالا ىلع هيف مكهلا ناف ناويح
 نيرشثعلاو يناثلا بسنلا ميج ىلع عالطالادا را نه و هج و نم مومعام#“

 لودحلا اذه ىلا عجرياف ةيناثلا ماسقالا نيب

 امهيضيعت نال ان:هه

 ىلءالصا اقداصتس ل نا

 معالا ضيقنك "ىث

 ناك صخالا نيعو

 ناو ةيلك ةئيايمامهنمي
 امه ناك اتداصت

 ةنرورص اجو نم عوم
 نه دحاو لك ق دص

 ضيقن عم نينيغلا
 نبب هنإ ليتو رخالا
 نهال ا ىفغيشت .نا

 مومحع امهنيب نذللا
 ضءب ىف نيابتهج و نم
 ايلك انبات روصلا
 دق امهني نا رهاظوا

 هجو نم مو نوكي
 اذافضِسالاوناويحلاك
 هك دام ىلا كلذ مذ

 نم ننبايتا | ىذيقنف

 دحاو لك يع قدص

 : رخال ضيقت م [ىهنم

 ةحاحال هناب همق شد ون هب د رق نم لك هتيص وصخ نع اد رم ى رجلا انتل أامهنس ةيسنلانا رهظطضدا اهيف زاج هناف

 نبابتلاو روصلا ضعب ف هجو نم مومأ !تابا درج؟ تبثبال ىتزجلائبابثلا نال ثحب هبفلوقاو روك ذاامغلا ىلا



 لا ةماعلا
 2 | ةيسياخل !ةيلاتلا | ةيلككا هيجل ةيئرإل لالا

 هن





 4 ها ا ا ' : 0 . “ذو ا 1-1" ِ . 31 , .٠.
 اس زح انياب ننبابتملا ىذيقن ىف صم امالك ليقو اًملطم مومعلاو ىواستلا ىف ند ضنأ ديال لب اهضعل ق ىلكلا '

 6 ٠١9 ر) صخالاو ,عالاىنيقننيبةبسنلا لمها افا

 ىه ةروك ذااةناعلا ماسقالانيب ني سثعلاو هناا سنلاهذه نا لعا

 اذاف ةروكذملا ةناَقلا ماسقالا ف ليصحعلاو لودعاا نع رظنلا عطق عم

 قح لمأتف'كاذك سي اهنم تسنا ضف اهذ ليضحلا و لودغلا رثعا

 نيب عبرالابسنلا ناد دءرا اذا لودجلا ليكشت ىف ةدعاقلاو لنت لمأتلا ||

 ىتنملا نم نكي نا انا قيتنملا ىلا ًادبملا نم لمتلا نوكي نإ ءاشألا 01
 لودجلا كلذ ىف كلزانتلا قيرطب لودحلاف ًادبملا نم لمعل اناكناف ًادبملا ىلا ||

 نا رهظف دعاصتلاق يرطب لودملاف ًادبملاىلا ىهتنملا نم لمء!ناك ناو
 ىلواتبدن هيف ةيقرقحلاةيلكلا ةبحوملانال لّزانثلا قت رطب لود ا كلذ

 ةيزحلا ةيااسلاىلا ةيقيقحلا ةيلكلاةبااسلا نم اهدعب ةروك ذملا ةعبسلا الا

 نم اهدعب ةروك ذملاة سا اىلا ةيقيقحلاةيلكلا ةبلاسلا تبسن مث ةيجراخلا
 ةبجوملات بسن مث ةيجراخلا ةّيزحلا ةبلاسلاىلا ةقيقملا ةّيزحلا ةبجوملا

 ةبلاسلاىلا ةيقيقحلاة ثزلا ةبااسلا نم اهدعب ةروك نملا ةسخلا ىلا ةيقيقلا

 ةعبرالا ةبسن سقف اهدعبام ىل اًةثلثلا هذه بسن ىلع علطاف دة اة

 ةيلاسلاو ةيجراخلاة لكلا ةبجوملاو ةقيقحلا ةّيزجلا ةبلاسلا نم ةيقابلا

 كلت ةيسن ىلع اهدعبام ىلا ةيجراخلا ةمزحلاةبحوملاو ةئجراخلاةْلَكلا

 نا ةراشا اانا تح نود ةووك دلاو ونا او اه الا

 ل ةيراغأ جلا وقلطملامومعلا ىلا ةراشا نيعلا عم ءاطلا و ىلكلا نيابتلا

 ىلا ظافلاى ا ( ثلاثلاثحلا ) مهفاف هحو 0 وا مومحلا

 هناك ةيسعشلا ةلاسرلا نو امعوت أذيعم 2 ةيعون ةايعم هصخح تعقو

 (بلس !!فرح) ةلصحلاو ةلودعمللاف ىا ( لّيصحلاو لودعلانادىف )

 نه ارح كوكا اماو عوضوملا نم ارح يوك نا اما تلشلا "اد
 نا اماو اي : لومحلاو عو_ضوملا نه أزج نوكي نا اناا كاك

 عوضوملا نم | اأرد) كليلا قرح (ناعناو واسم «ضلارخ نك

 ( لومحلا نم ) أزج بلسلا فرح ناكنا ( وا داجج ىحاللا انلوقك |[

 عوضوملا نم ىنا (امهن«أ زج)ب سلاف رح ناكنا (وا) ملاءالداجااءاوقك |[

 لدعيل ( هلودعم ةيضقلا تيع“ ) ملاعال ىجاللا انلوقك اعيجج لومحلاو.|]

 ( تناك ةبجوم ) لومحلاو عوضوملا ىف ديقملا مدعلا ىلا دوجولا نم أ

 ىلا لجل [ توف ل ىفاضالا ىلكلا

 قاطي ىا ( لاقي !ك ىثزجلاعبارلا ) ثحملاهجو نم
 ىنعملا ىلع ) ةقيقح

 لصفلاىف (:روكذملا ظ
 ( ق.ةحلاب ىعملا) ىناثلا
 قيقحلا ىلكلا«تازابو

 ةقيقح ىا لاب كل ذكف

 هحو نم وااًملطمامومم

 تاحس ل6 فسخلا

 ناويحلا ىلا ةبسنلاب
 ىلا ةبسنااب ناويحلاو
 نو.ةّئدلاو ضيبنالا

 موفعلا ىلا نا ىلد
 هيق سشقوتو ىلطملا

 امو دارفالا لكلاناب

 ىنعم ضياو في رعتا ا ىف

 رع فايمألا ىرحا

 تع, لعملا# حردتملا
 عم هنمعل اذهو هريبغ

 فيرعت مزليف صاخلا
 كال دات ىلا
 :صخالاب دوصقملا نا

 صخالابفد رعتلا ناكل

 ضياو مخ الاباقت رعت
 قاضالا ىلكلاو ماعلا

 مزليف ددح ا و قع

 هفباضع * ىلا في رعت
 ىناضالا ىتزملا نال

 ناببيجاو ناشاضتم

 ىزجملا ظنا ةيلع
 هدعاسو فدرعتلا ال

 نزلا ىع-ئو)ةرابملا

 قيقملا و لكلاو ىمالا سفن بسحب 5 هت جردنا ام هنا
 صخا ىناضالاف الوا سضعالا سفن , جاردنالا نكما ءاؤس 00 بس< رخآ ءىش.ةتح جردني نا ملصنام ب



 قاضالاو كلذروصتالو ةيمرفلاتابلكل اف د 2 0 نكمالدقىيتملان إى والا نت دل تملا نب

 دبالو احر احآلَو انهذال لءفلاب جرد 2 ٠ ١ 03 و 1 ىش جاردنا ن 0 اعر قيقطانا هناثلاو

 نلوالاهتيمت هجوو

 ضرف ةيحالمص قةملاب
 نيريبك نب كا رش 1
 ىلهفق وبال اهم دعو

 فقوت ناو ريغلا يّة

 ريغل | لمعت ىلع اهافعت

 ناف نيريخالا فال
 0 امِهَقَفَح

 و6 نافوقوم

 (وعو : هلقمدو رينلا
 ىابفالا ندا ىأ
 نم اقلطم ( معا )
 د قى لوالا

 تا نر قيقحلا

 ىن زج لكى ا لاقينا

 قنا

3 0 

 قاضاىب ز> وهف قيقح
 لوالااما سكعلان وذ

 ىل زج لك (جا ردن الف
 صخ# لك )ىا ق.قح

 هتيهام) ىارعا (تدع
 (تاصخألا نعةارعملا

 صخغدا راص اهب ىبلا

 ىلاعت هللاب ضمن و اصخ 2

 ةدنط.ةيهم نضل دا

 ال صخشتال ةضو رءم

 نب ةيككطارولا روق
 هتنع يجاولا صخ#

 ديرا نا هناب بيجاو

 عونف نهذلا ىف ةيثيملا

 ىف ةينيعلا ديرا ناو

 لب انس غن الق جراخلا

 ءايشالا عجب صخ#ت
 هقّدح ال جب راخلا فاهنيع

 نم فقاوملا بحاص

 لأ ةحالا و نأ
 آنآ يف لعدلا ىلا نسنجلاةبسنك تاصخأتلا

 ةيلاسواتناك ةيجوم اهنوكب ةلودعملا ةيضقلاديق اما (ةبلاسوا) ةيضقنا

 ةيكوملا ىلا ةلودعملاراصحما مهوتا اعفد ةبلاسوا تناك ةبجوم لاقذ

 عوضوملاةلودعملا لاثهىف اروك ذههنوكل ناف رطلاةلودعملالاثم كرت امناو

 لاثمو ىرغص عوضوملاةلودعملا لاثم لعج اذا هلال لومحملاةلودعملاو

 سايقلا جنيف ملامال داتا و داج ىجاللا لاب ناب ىربك لومحملا ةلودعملا
 اذ اوةوهولاف رطلاةل ودعم لاثهلوالا لكّش | نءلوالابرضلان 4 مظتنملا

 ىلاعت هللا هعصع ماصعلا لضافلا لاق اك اك رمص رك ذب مل اذلف ملاعال 0

 ةيطرثلا وهها عوضوملا نم أزج بلسلا ف رح ناكن!صملا لوقا لعام

 لإ بضالاو مدقت ةئلثنيي وا ذلك ىه و: ديد لا ةادا رك ذدناق مدقملاةددرملا
 تاي ربك ثلثل|تايطرشلاهذه لع و تايطرش ثلث ةيطرشلا هذه لع

 ناب هان رك ذاك ةعبراءازجا تاوذىه ىلا اهي وطملا ةاصقاملا ىرغصال ا

 نوكينا اما ليصحملاو لودعلارابتعاب يللا نا سايقلارب وصت ىف لاس

 نا اما ولومحلا نم ازجنوكينا اماو عوضوملا نم ًأزج بلسلا ف رح

 ورد ناكن اف امنه ىع) ا زج ”نوكيالنأ اما و اعيجج امهنم أ رج نوكي
 ةبجوم عوضوملا ةلودعم ةيلجلا ةيضقلات يع عوضوملا نم زج بلسلا

 0 اوما ا رع ليلا ف رح ناك ناو. ةيلاع وا تنك
 عون وملا نم رك ةلتلا فررح فاك ن ابو ةنيلاسوا تناك ةيح وف لومجملا

 جابت و ةيلاسوا 00 نيف رطلاةل ودعم ةيضقلا تعب اسبح لوما و

 0 ىرغصلا نهو ىلا ّرقالا نم سداسلا قيرطلا نم مظتنملا سايقلا

 ليصحملا و لودعلا رابتعاب ةيلجلا ةيضقلاف ثلثلا ةلصتالات اب ريكلا نمو

 ةلودعم تيع“ اماو ةيلاسوا ل عوضوم لا هلودعم تيع“ اما

 ةبجوم ئفر رطلاةل ودعم تيع# اماو ةيلاس وا تناك ةيخ وف 0

 مضيو امه“ ءىثل ا كرار ا كوالا نإ ماو ةلاسو تناك

 0 ردا انوع ١ نكي مل ناو ىت الاهلوق

 قي ءا[و لودعلانابتعاب ةيلملا ةيضقلانا وهو تاذلاب بولطملا هذيف

 نوحلا هده

 11 و وللا ةلودعلا ةبلاستلا امآو غوضوملا ةلودعملا ةيجوملا اما
 كح ىلا امآو لومحلا ةلودعملا ةيلابسلا اماو ل ومحملا ةلودعملا ةيحتوملا

 د لبعد الو ةداومم تايهم له 72 لعل اق 66 هع نم

 ع 0 هلا نادك نهذلاى الا تا ر د جراخ اى 0 >8 هحو اناذ نادح# زف و هيلا لصف ماعلا ايالا



 ةبلاس اماو ةلصحاما و ناف رطل اةلودعملا ةبلاسلا اما و نافرطلا ةلودعلا ||

 ليصحلا ولودعلا رابتعا ةياجخلاف ما ماسقاةيناع اذك هناش 0 ةطيس |

 (نكيملناو) ساي هلا كلتا 43 رعم ا

 ءىثلاو لومحلاو عوضوملا نه ىا ( امهنم ء 1 زج) تلسلاف رح

 ةيضقلا ىا (تيعم) ام« هلو ؛* هلوق ةنبرش لومحاو عوضوملا نع

 نم دحا هك نول 0 جوم) ةيلجخل هب دقلا رت نة ةاصحم) ةيلخلا أ

 (ةبلاس) ةيلجلا ةيضقلا (تناكنا ةطيسب) تيعس(و) نييدوج ونيفرطلا ||
 ًارجلقا نوكيام وهو ىفاضا اما و هلءزجالام وهو قيقحاما طيسلا ل
 ةياده ىلع هحرش ىف ىدبيملا نيسحلا لاق و ىلاعت هللا هجحر ماصعلا لاق م

 ِء 1 لدار او <« ءزح الام لو الا ناعم ةنلت طرسلا نا يكمل ||

 تيع ةلصحلاةيلاسلا نا ملعاف 2 اكرم نوكيالام تلال.

 ةطيسلاةبلاسلا دحا و بلس فرخ نأ أ ٌرَخ لقا نوكيام ىب م ةطيس أ

 أ
||| 

 ىلع ىنحنال و ماسقأ ةينام ا

 ةزاعانهم 0

| 
 أ
| 

/ 

 ايفاضا ظيسلاب انهه قمل نوك ف لد .ًاتفدحا و نم دك[ وشمل اةمل ايلا ْ ا

 اع ويح ناسنا لكا انلومك ةاضملالاَثم أزج لقا نوكيام ىلا |

 ةيضقلاب ا أجي أي رابتعالا و)ر عك ناسنالا ن و ىثالانلوقك ةظطيستلا ةبلاس ا |

 (ةيباسلاةوبثلاةبسنلاب) ةبلاسو ةبجوم ةيضقلا نوك ىف ةرععلا ىا (ابلسو || ْ

 انهه ناورطلاو ُدللا دضمااقرطبال) اهعارتاو ةسنلا عاّشاب ىأ
 ىحن سلام لك انلوق ناف ) ثحح' اةنب رن لومحا و عوضوملا نع ةرابع أ

 (نايمدع) ةيضقلا هذه ىف رط أ عم ىا (اعفر ا نأ عم ةيحوم ملاءالوهف ||[

 1 ' سيل ةلا هلع قدصام لكل ةيملاعالل |توش أمف مكحلانافا ٍ

 1 ةيجوما 1

|| 
 ١ ا

1 
1 

 ها رحملا نم *ىثال انلوقو ) بلسلا فرح ىلع اهافرط

 أش م 12 ف نادوحو) ةيضقل هذه ىا " (ايقراطتا عم ةياسل ان

 1 رط ناكناو هيلا انور 0 ا )!بلسب |

 لا اولاق ثيح نم نيهبتش |1١ ضعبل در ه ؟انعألاو هلوقو نيبدوجو |

 قب رطبام#:* دع ونيف رطلاةيدوج وىلا اهياس ىف وةيضقلا باجياىفتافتلالا |

 ةيضقلا باع اىف تال#االا نا اذكه: هضواسملاو وصت ةيردقتلا ةضراعملا

4 
1 

 | ةيسنلاو ةضوشلاةيستلانامآو ام62*دع ونيف ا اما امنوا

 ردك وكب اا ايانالا ةيملارخا دوحو٠ راك 1 ا ىف سياف ظَدذ ا نارام

 ىحس صخدلا ! وه

 اهنم درف [مهينم بلكرتي

 ةيهلا لج عمل الاو

 كانه لب اهدارذا ىلع

 ىنعادحاو دوجومالا

 الا ةيصخألا ةيوهلا
 ىلا اهعاغ لقعلا نا

 صخل وة هون ةيهم ىلا

 ةيعونل |ةيهل الصفي اك
 لصفلاو سنجلاىلا

 ناب ضبا باج دوو

 ةمرزجلاو ةيلكل اطانم
 ىهذلا دوحوااوه

 ىلاعت هتاذ لصحالو
 دقت اع - نحدلاو

 لقع ءءال لد

 ةرصعةءاكد وج والا

 ةهدز نجا

 ناب درو صخ#ىف
 كبح : ناك اه ىف ولنا

 عنل نهذل 'ىف لصحول
 ىلع فقوتنال اذهو
 ىف لءفلاب لوصحلا
 ناكماىلءالو نهذلا

 ضياو هيف هلوصح
 نه»ذلا ىف لوصحلا مذتم
 ىلع هن اذال ةناذ هنكوه

 ةئرجلا هلضرعي هجو
 انآ نلاتتز# بساناو
 لكجاردنالف لوالا
 دو لا كخ صم

 موهفا!لب مودعملاوا
 اَمْدَمل اةمالاعلا ضرتعاو

 قيفملاىزجلانابىاز
 هيفاض اريتعيال ناز وح

 نوكي الف 0 ل

 لوقإو ايفاضا نا

 هنأ 0 رهاظلا ل 0 *وهو ريغلا تح هحاردنا ريثعا امم قاضالا ىتزجلا اس اذا اره م: اه 6

 هدمها نا :ًالاك انك قاضالا ىلا نوك راوخلف نام !ااماو ( الوا 6 اردنالا رثدعا ءاوس زيذل تحت جردنلا



 7 رجلا ىلع هقدصا هجو نم امهنم مءافاضالا ىزجلاو نيتيلكلا نيابم قيقحلاىزجلاو ( كلذك قيقحلا زجل نوك
 0 ةلماشل!تاموهفملاؤ هنودب امهتدصو اودي قيقحلا

 عوبلا سما لا
 قلطب ىا ( لاب ك
 (ءانوك ذام لهزة

 ا

 (ىيقحلاعونلاهللاقيو)
 هدارفا ةقيّوح هنال

 هيفام ىلا تفّتلي الو

 ةيسنلاب ةفاضالا نم
 ىلكلا نال هتءام الا

 ىفاضالا موهفملا فريم
 ةفاضالاهذه اضياهيفف

 ىلا ىرخا ةفاضأ عم

 *يعس م هق وفام

 لبق .( ةيهام لكىلع )
 لكيلا كر روف ديال

 ةيهلال دب ىلك !اركذ و

 تاشيرمتلا هذه نال

 ةييععأ ةماث دودح

 ىلكذ ا و ت ايلكلال

 ناو ةيهللاو اها سنج
 ةيلكلل هموزلم تناك
 مازتلالا هلال د نكل

 تافيرءّتل اف ةروع4“

 اينهذ موزلال هنا ىلع

 ةيلكلاو ةيهملا نيد

 مارلالا ف رشمملاوحو
 نابض | انهحتاحبو
 هيلغقلطيامن اس ىلا
 فدرعمتلاال عونل اظفل

 لم< ىا ( لاقي )
 اهربغ ىلع و اهيلع )

 ماس تاوع ف سمملا
 ىلاعلا سنملا جر
 لصقل الط
 ضعبو ماعلا

 ضرعلا و

 تاك تاو سنحان آف

 هريغ ىلعو هيلع لاعب ةماخ تدل نال ضاوخا ضد انلق اعاو وهام باوحىال نكل ةميرالا هذه ىلع الوع

 هريغ ىلءو هيلع الوم هساح اكد هلناك نا ةريخال اةثلثل ا نم دحاو لك تلو ناف وهام باوجف نسا

ل
 

 ا ةبسنلاو ةيوبثلا ةبسنلاىلا اهلمهو اهباجناىف تافتلالا نكل ةيبلسلا

 "ا ع ىداس و ع« ددس-)و

 || باحاىف تافتلالا سيل ىئانثتسالا نم ثلاثلا قدرطلا نم جهت ةيبلسلا
 3 هلوق و ضعبلا هبتشا اك امه«: دعو نيفرطلاةيدوجو 9 اماسو ةيضقلا

 اذكهتاثالار وصت و ةعضأولا ةمدقملا لياد هآ ىحن سيلام لك انلوق ناف

 نايهدعنيف رطلا نا عم ةبجوم ملاءال وهف ىحب سيلام لك انا وق ناك ال هلا

 ظ انك سندا رخخا مح تالا وهناك

 | ةيلسااةيسنلاو ةتوبثلاةيستلا ىلا اهبلسو ةيضتلابباحناىف تافتلالا نا

 كرما نمءىشثالانلوقو ةبجوم ملاعالوهف ىحن سيلام لك انل وق ناكن كل

 ةمدقملانيع ىتاتثتسالا سايقلا نم لوالا قيرطلا نم ججنت* ةبلاس نك اسب

 مزايف لاددوجو نيف رطلا نا عم هبل

 ةيوبثلاةبستلا ىلا بلسلاو باحيالا ىف تافتلالا انلوق ىهو ةعضاولا

 ةيدوجو ىلا سيل بلسلا وباحنالاىف تافتلالا نا رهظف ةيباسلاةبسنلاو

 ىلا امهيف تافتلالالب امه*دعو ْئيفرطلا

 لاقناو ةيالا فنا ريتعاك ةيطرششلا ىف نا زيتعي ليصحلاو لودعلازا

 رسشلاىف نا ربتعيال املا ضعبلا

 معا اهعازتناو ةبسنااعاقبا

 ةادا اعف نوكي نا اما اهنال كلذ و ةط

 ”نوكيالنااماو اعرجج امهنمأ.زج وا ىلاتلا نم ًازجوا مدقملا نم زج بلسلا
 ح تناك اف اهتم ل 1

 نم ًازج تناكناو ادوجوم ليا ناك ةعلاطس ملا نكي ل الك انلوقك
 ليلا نكي مل ةعلاطس علا تناكالك انا وقكىلاتلاةلودعم ةياطرشلاف ىلاتلا
 0000 اق ابل ةلودسم هلع رشلاف اطيح امانه[ حبت ناك نأ عا دوجوم
 | دل ا رج نكت ل نإو ادوح وم راجل نكي مل ةعلاط سعللا نكي مل

 0 عمن هن اهم تن اكنا هلظتوي تبعم و هرج اوم تناك نا ةاصخ ةيط 0 دع

 || ليصحلا ول ودعلا رابةعابةيلجلا نا رخآ رب رقت وءالعلا ضعب لوف نءاذكه

 | باسلات اداهيف نوكيام اماو عوضوملا نه ًازجبلسلااةادا ا

 01 ا اجا رد تلا ا

 مدقماةل ودعم ةيطرعثلا ةيضقلاف مدقملا نم

 ([|| اماو ةبِجوماماىهو عوضوملاةلودع٠لوالاف امه“ ءىثل ًأزج باسلا 7

 ||| ىناثلا وملاعب اللا نمءىثال اًلوق ةبلاسلالاثم و صامد بج وملا لا اامثمةبلاس

 ' ند انلوق اهلاثمةيلاساما و صام اهلاثم ةبج وماما ىه و لومحلاةا ودعم



 ةيفاضأ عاونا هيلا ةسنلاب 0 سنح اهل ناأك اذا اما ةرهمللا سدح ىلا ةيسنلاب حجر انآ تاق 67 تاوِجَد ١

 ) 50 ( وهواطساو الب ىا (ايلوا الو ا

 | .صاماهلاثم ةبج وماما ىه و .نيفرطلا ةلودعم ثلاثلا وملاءالب ناسنالا نم

 انآ ىضو ةاص عبا 1 داجالب جاللا نم 0 اءآوقاهلاثم هيِلاَس أاماو

 ١ نم 'ىثال انل وقاهلاثم ةيلاس اما و: ناوخ 'ناسلا لك الود اهلاتم ةحوف
 ١ نم سماخلا قيرطلا نه جابت عا هلي اهشلاس تشن ورح نايل
 ١ نا ةعبرالا تايلجلا تايربكلا نمو ةاصفنملا ىرغصلا نمو َىنارقالا

 ةبلاساما وعوضوملا ةلودعم ةبجوم اما ليصحلاو لودعلا رابتعاب ةيلجلا

 ةلودعم ةبلاس اما و لوما ةلودعم ةيحوم امو عوضوملا ةلودعم

 اماو نيفرطلا ةلودعم ةبجوم اماو لومجملا
 اتعاب ةرلجلاف ماسقأ هسا هالك كان“ ىش : لك و ةطب سب ةيلاس امأو ةاص

 ةيناقلاماسقالا نيب للا بس بلا ومات ا ليص#ااو لودعلا

 دعاصتلا قيرطب وا روثملاوهو لزانتلاقيرطب نرثعو ةينامم ىلا 48

 ميسقت حد! ملالا وىلك نابت بسنلا هذه نمدحا ولك و روهشملا ريغلاوهو

 وه ايرابتعاوا ايقيقح ميسقتا ثلاثلا طرششلا نال ماسقالا هذه ةياجلا

 هذه روهظاو هلحمىف نيباك ماسقالانيب موهفملا بسحن ىلكلا نءابتلا

 هذهنيب ققحلا بسحب بسنلا اذكو انهه فنصملا اهركذي مل بسنلا

 رك ذودعاصتلا والزانتلا قيرطب ن دعو ةينام ىلا غلبت ةيناملا ماسقالا

 نم لومحلا ةلودعملا ةبجومانيب و ةطيسبلا ةبلاسلانيب ةبسنلا فنصملا

 اما و نيفر اذا | ةلودعم ةيلاس

 ىلا اهريغ لاحاو امهئ ةايتشالا لاك عوقول امل ناريتع ىف مناك نيب

 ١ نوكيالامىهو (ةطيسلا ةبلاسلاو) لاقفءايك ذالل اناحم*ابلاطلا ءاكذ
 2 «.1) لوكا رورو 0 تلسلا ادا

 قرح صاك قيقحوهو هل ءزحالام ىعع سيل و قاضا وهف ازح

 لضافالا نعي لاقك ضالا سفن ع لوما بلس ققحل ا[ 0 ١
 1 عوضوملا تادةلزاع اهعوضوم دجود ملىلا ةيلاسلاىف صال | سفن نأ نم

 نمو اناذ مولعلا ىف ةامعتسم ىه ىلا ةيلخلا عوضوم نم دوصقملا نوكل
 ةبلاسلا نا ضعبلا لاق ناو ةروصحلا ةيللا ققح:مل الا واموهفم اهلومت

 مي مالا هول لال يل
 (2 ىلو الاف اهلا سايئاأي ةديعب ىس 1 !

 0 ا ديقملا عونلاى ا فدل نع زارتحالل

 0 0 هر ,ٍء ا

 باوج ىف ناوبحلاوهو
 ناويملا لج نكلامحام
 روع عا ىورلا ىلع

 ناف اب اسن | هر و ريص دعي

 سرد ىذلا تاو ا 1

 ىو هرلا نءبولم ناسنابأ

 ناسنالا لج نوكف
 ىلع أن م ىنورلا ىلع ؛

 ناف هيلع ناويحلا لج 1

 لق آلا ر

 0001001 تل ناحل ل1 قلك 9085 اح 110/1 لال نط اعتدال جك حسم 104 دق 7 1 03 لكل لل الا طقم امنا ة0ان هلال ةاقالا7*

 ءزج ناويحلا
 ةيلع مدقتم نايسنالل

 الق هلالواعم نوكيالذ
 ىفرخأتملا نا مالتكلا

 تورثل هلع دوجولا [
 ا -- ّم ل أ

 اذههو هيو عانتماالو

 ناوديقل اكلذنال 1و

 ضبا عوتلا م حرش | ْ

 نا اح ةدسعبلا 0

 اعوت ناسنالا 3 ا

 ىيتالالو ىانلا م أ

 ىع هي ع ردو وو ا ماتا هنأ رم 0 1

 اعون هب ع 0 عاونالا عون 3

 عارنالا نهدحاو لكل ! |

 عونلا ضياو هقوف ىلا(
 نحلل اهاضع" ناك ات ا
 لوقل|عونلا فر يتءااذاف |
 هرابتعا ع نا

 ملالاو اضا سنجلاف ظ

 مزايف هل هاشم نكي |

 ساسدخ دال نوكيالنا

 ةيهلل ”اسانخا ةائيعبلا ]لا

 هيلع لاقي وهام باوجى لودم ىلك ىفاضالا'عونلالاقننا
 ضلوع هف كوخ الا: لنق نانو ودعا تئاضم هنالدلاو نمل ردعل ملاماو هباوجفرخآ ىلك هريغ ىلعو



 'ىعمنو ) قطنملا سن اوه .انهه ىئيبطلا سنجلا ةظحالم ةأىع نكل تلق قظنملا س:جاودو دعبل فئاضلاو ىديبطلا

 ةيهما ماهت سنجلاذا سنجعأل فئاضم هلال ( ىفاضالا عونلا ( نأ

 باوج ىنام«هلءالودمو

 لكنا كشالو وعام
 نيئيهما كئدت نم ةدحاو

 هع نتج ردنملا

 اهيلع لاّقيْناب ةفوصوم
 قف يتلا اج وذ لعو
 هدهو وهام باو_ج

 سايقلاب اهلا ةفصلا

 تح ر دناعدل | سنا

 ةيسنجلا ةفص نا هيف

 ساسيقلاب سنجل

 نم هع حجردناام ىلا

 هلعاونا ىه ىتا !تايهملا

 جردنملا عونلاو سنجلا ف

 تالاكأ نافباضتم هك

1 

 ىا (هبتارمو) ئالاو
 ليعس ذا ىفاضضالا عونلا

 قيقح 8 نوكي ن |

 قيدح 5 عوت قوذ

 ةيهلاى ددعتلامزلالاو

 لاحموهو ؟ىثلابةصتخلا

 هنال عدرا ( ةهيدبلاب

 الخ اد ( نوكي نااما

 لسالس نم ةلسلس ف
 اماح و ةيفاضالا عاونالا

 عاونالا معا) نوكينا

 ةلعلسلا كلت ى.ةمقاؤلا
 ىلاعلا عونلا وهو )

 نم مجالا ( مجلاك

 ناويحلاو ىبانلا مسجلا

 اهصخاوا) ناس الاو
 لفاسلا عونلا وهو

 نم صخالا (ناسنالاك

 ىانلا مسجلاو ناويحلا

 عون ىمعسو ) مسجلاو

ْ ءهاز ( عاوتالا

ٍ 

 ةطيسلا ةبلا سلا نيب ةبستلا ناد ىلا هتافتلا

 باساا قدصل هلوق كلذل رعشي اذكو لوما ةلودعملا ةبجوملا نيبو

 ةردصناك تندشلا دع ١

 ظ | ( عوضوملا مدع دنع ) 5 لمادا قح لمأتف عوضوملا مدع دذع

 ]| سيل ىرانبلا كءرش انلوقك عوضوملا تاذ دوجو مدع دنغ ىا

 كيرش نوكياك سغالا سفننع رصبلا بلسب هيف مكحلا ناف ريصب
 بانا نود ىا (باحيالا نود ) مالا سفن نعاب ولم ىرابلا

 0 اهنا ىا (باحالا ناف) عوضوملاتاذوىلا لويخلا محو

 تباث ( قعد وجو لعالا) ءايشالا نم ءوث ىلع باجيالا ىا (حصبال)
 ةيجرا الا ةيلخلا ةيضقلا ىفاك ىا جر ولا ا فاك 8 الاى

 ىناك ىا (عوضوملا ةيقيقحلا ىفاك ) ضورفم (ردقم) دوجو» ىلع (وا)
 ةبلاسلا عوضوم ىا ( عرف ولا ناك اذا اماو) ةيقيقحلا ةيضقلا

 لومحلاةلودعملاةبجوملا وةطيسبلا ةبلاسلا ىا (اممنافادوجوم) ةطيسبلا

 اهلوةو اا يعوضوم نيد لدحو ةراج هيضق ىف 0 ىل (نامزالتم)

 00001 ل دو كح انا[ قاب نبيل د 0
 اذاو لودعملاب اغا وهف 0

 اوقىفاك بلس ةاذآ

 امكلا 0 تول هرق 0 00-6 0

 هآ ادوجوم عوضوملا ناك اذا اماو 8 نارهظف 1 تلشلا

 0و ضصخالا يرط نم ةيلكلا بح وملا ةلصضتملا ةطرنتلا قدصللا ةراش

 هآ عوضوملا مدع دنع بلسلا قدصل هلوقو لومحلا لودحملا 0 |

 . وهو ةطيسلا ةبلاسلا فرط نم ىلكلاباجالا عفر قدص ىلا ةراشا

 امهنيب ةبسنلا نا رب وصت ضعبلا نع باسلا و ضعبلاب باج الا ىف ققح#

 000032 و ةظطيسلا ةلاسلا تقمع اذا نبيل انلوقو. ةطيسلا ةلاسلا

 لومحلا ةلودعملا ةبجوملا نم عا هطيسبلا ةباسلافلومحلاةلودعملا ةبجوملا

 ىنانثتسالا سايقلا نمل والا قيرطلا نم جنيف ناتيضقلا ناناهقدص نكل

 نهوبولطملا وهولودحلا*ةلودعملا ةبجوملا نم معا ةطيسبلاة بلاسلا نا

 لودحلاىلا عجرياف هنا اغلا ماسق ال | نيب بسن 0 ىلع عالطالا تلا

 | ادلى نونلت+ ندهم نب ةكرتشملا

 0000 نك لودخملا ةلودحملا ةبحوملا تقفح اك انلوق تدن امل هنا اذكه

 ا ١ طسوتملا عونلاوعو ) ضع نم صخاو ضعل نم معا لاق نا بينالا ) ىل اعل | نم 3 0 ١! نم ,عاوا )

 7 ناسنالاو ناورلا نم معالا ( ىانلا مدجلاو 2 مجلاو ىئانلا مسجلا نم صخالاو تااسناالا قم مالا ( ناويملاك
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 ةلساسق الحاد (نوكيالوا) مسجلا نم ضخالا | 1 1

 رءاظلاوهو نتنارملا ممغحل هلت ١

 ١ تلا
 4 ااه )

 ةيلادلا و نضْلا لوف ىلا كيشالا لك ناو لازال قينرك لود

 ةتلابلا رك دهن دعاصتلا قيرطب لودحلا نوكي نا ذأ معا ةطيسلا

 اهناعم نودلعا وهدش هاهدبلا ةلاجلا تما 3 ءادخالا ىف ةطيسلا

 قذوالاوروهشم ريغ َّك ودحلاىف دعاصتلا قار ُط نكل ماسقالا يبو

 مالا ىلا ةراشا نيعلا عم ءاطلاو ىلك نءابث ىلا ةراشا لودحلا اذهل

 ميلا قلطملا صخالا ىلا ةراشا ةمحملا ءاخلاعم ءاطلا اذكو قلطملا ||
 هنااا هلوق نا ذي اسالا ضعل لو نم 0 هو موملا 3

 مسقتلا ضقننع باوج لومحملا ةلودعملا ةنجوملا نم معا ةطيسبلا

 مسقتلاو مسقنلل ثلاثلا طرشلا ءافتاب

 ماسق الا نيد ناب لاو 0 دما هطرشو سب ةملا ىلا ةفلاخم“ ماسقا

 قيقح ىباث اثلاو 4 اطار قدح | بس ناب اكل سلو طق موهفملا بسك

 نيب نيابتملاو عنملاو سلا ءاجلاو مسقملا ىلا ةنبابتم ماعقا مض مهو

 ميسقتلاو قيقح لا ميسقتلا نيب واعم ققحلا بسحب و للا بسحي ماسقالا

 امهعاتجا ةدامو ققحلا بسحب هجو نم ضصوصخو موع ىرابتعالا ||

 ناف الثم ةيناْعْلا ماسقالا ىلا ليصحلاو لودعلا رابتعاب ةيلجا م

 سو 07 56 3: لجملا بيسك ىلك ناب ا ا 2عل 0

 مسقتلا قارتفا ةدامو امهءامجا ةدامل الاثم ر ا مسقتلا ن 35 4

 ىلا ةيعضولا ةيظفالا ةلالدلا ميسقت لثم قيقملا مسقتلا نع ىرابتعالا

 نيب فاك قلطم مومع ماسقالاهذه نيب ناف مازتاالاو نعكتلاو ةقاطملا

 وصقل نبي ىفاك 0-9 مازتلاو ةقياطملا نس و نيفنلاو ةقاطملا

 مهسقتلا ن وكيف للا بسحن ىلك نايثو ققحملا بسحب مازتلالاو

 مسقتلا قارتفا ةدامو قيقحلان ءأىراشعالا قارف|ةداث الاثم روك

 ىلاو سرفلاو ناسنالا ىلا ناويحلا مسقن لثم ىرابتعالا نع 8
 ءامناب هيلع ضقنلا درواف قيقح ممسقتلا اذه نا لئاسلا معزو اهريغ

 ةبلاسلاو هلوّقب صملا باحاف ققحملا بسح ماسقالا نيب ىلكلا نءابتلا

 3 ضقنلا دورو 2 لوما يلا ةبجوملا , معا ةطيسلا 3

 منو درفملاعونلاوهو لكل اينابه نوكي لب ) لسالسلا كلذ نم
 هن ا اك امدع هيف ةظوم ةبئراانا ىلا ر ظن اهنم ةلعج نمو

 ادوحو هريغىف ةظولم

 رهوجلا ىنمع (لقعلاك )

 قاعتتال ىذلا درلا

 أك ) ريثأتلابالا مسجلا
 رهوجلانا انلَذ نا م

 لقعلا ناو ( هل سنج

 ءاو لوّدعلا ةّديَقح ند

 زوجال قيقحلاعونلانا

 عون قوف نوكي نا
 عودنلا نال ىقاضا

 ا نحل اما نانبالا

 قيقحلاف قيةح عون
 اما ىناضالا ىلا سانغلاب

 ةيسنلاب ناسن الاك لفاس

 درفم اماو ناوبحلاىلا

 سه ام ىلع لما اك

 ىلا سانقلاب .ىاضضالاو
 الاك درفم اما قيقحلا

 ناويحلاكلاعاماو ناسن
 سائجالا باىمو )

 نال (عبرالاهذه ضيا
 نوكي نا اها نجلا
 نم ةلاسملط و داخل د

 الوا سانحالا لسالاس

 مانوكينا اما لوالا

 معاوا اهصخاوا كت

 نم صخاو ضءد نم

 كر هل نعم

 نم 0 مءالا رهوجلاك

 قاتلا ا ملا

 0 ) ناويحلاو
 سائجالا ىعءل سانجالا

 د ىا ( لفاسلا

 سشائحالا نسنح لفالا

 عاونالاب تام فالخم

 ىعس اهيف لفاسلا ناف

 اهعيجب قوف ناك اذا س انحالاسنح نوكياع'ا وهف هتعام ىلا سايقل اب ىهاما ءىشلا ةيسنج نال كذو ىلاعلاالعاونالا عون ..

 صخالا (قاريدخر اهميهج ت< ناك اذا عاونالا عو' نوكيا اوهف هقوفام ىلا سايقل ابن وكيع "ى 0 فاضالاةيعونا #



 ' لاثمو) رهوجلاو مسجلا و ىاثلا مسجلا نم ضصخالا ( ناويملاك ) اهميجب تأ "ناك اذا عاونالا عون ن وكياما وهف
 مسجلا نم صخالا» ناومانم> ( 665 9  معالا ( ىانلا ملا ) سائجالا بتامىا (اهف طسوتملا

 ظ (مجلاو) رضهوطأو

 ىانلا مسجلا نم عالا
 ةبجوملا ن 5 معا ةطدس || هلا ا ودل 0 نا رهظنف ها ىف نيب اك م انقالا نسب ظ ضخحالاو ناوكملا

 ا د11 اها (و)) نفحلا بيج امهم قرفلا ناي وهف ل هل ةلودسملا | كاتتمو-ل) نسوا
 || (طفااف) لوما .ةلودعملا ةيجوملا نيبو ةطيسبلا ةبلاسلا نيب ىأ (امهن 0 0

 ةيثالثلا) ةيلجلا ةيضقلا (ىف) امهنيب ىلظفلا قرفلا (اما) تباثو عقاوف ل
 ( بلسلا فرح ىلع ةطبا رلا تمدق لا 0 ةياجا ( ةيضقلاف ان |[ ة ةنهملا مام لمعلا ناو
 لإ ةطانشلا ةكرشلا

 موهفملا بست زباقلا هيف ىنكي هاف اب رابتعا روك ذملا ميسقتلا 005

 رغوه وأ لي تتاكي سيأ وه فك زاغل همك هيلشلا ةارحأ ىلع ىا

 وضوملا لا لوم أعم بلس ا نم اهدعام كب ارا طبرل سد الف ميهفتلا 3 ليثنلا 0 0 ل ا ع ساري يع

 لاثملا اذهنا انرش آلف

!- 
 أ

1 
 ا

 01 داىنعي بلسلا ع ح نع ىا ) 0 ةطبا ل ١ ترحل اداه

 أ وه سبل ديز انلوقك ح لومحما عم ةطبارلا ىلع اسهطلستل بلسلا
 1 ( ةدانثل ا١) ةلمجلا ةيضقلا (ى) مهني ىطفللا قرفغلا 1 بتاكي

 | نريكملا وب بىنلا ىلع لادا |ظفال|ىه و ةطبارلا نأ ىنعي ا اي) عجار وه

 ىرورض قياس الاثملاوا

 اره سقاذاودايفلا

 ىلا ةيفاضالا عاونالا

 ل ودعو ةبخوم دا نذل ةلمش ا ةدضقل ان كيم دنلا قنلتسلا ةادا! نع تيفال نا لصحل سانجالا بنايه

 ْ 5 امني افةمسن مت
 نك ا يدب نلاىف بلسلاةادا نع ةطيارلا ترخا ناو لوما | رع 0
 000 0-0 لك ناف نرابتلاب اهنم

 صيصخ لع) موقلا 5 نا 50 ّكإ ( حالطصالاب ) عجار (وا) ظ

 (سكعاذوا طيسلا بلسلاب سيل ظفلو لودعملاب اجي الاب الو ريغ ظفل ظ

 أ
 ا

 ةبلاسلا ىف ةامعتس< سيا ةلكن ار وهثملا عياشلا و حالطصالا اذه سكع 3

 ىلاعلا سلا سدا

 نيابي درغلا ىدحاو

 ةلاكسال عونلا بتاع
 تح ا( ل ودعملا ب < ' الا ىف زا معاسم اهلاثماو نودو ريغوالو اب امل اع عاوتالل كنيس 9 0 3 نسي و 2 ذج اهقوف نوكينا

 (ةهجوملا اءاضقلا ىف) اكس ةلا اسرلا نم 1 ةعفاول اظافلالا 1 (ءبارلا عونلا نم دحاو لكف

 "راض ةلوتللا ةهجحلاو ةردلا لعب تلقشا ام ةيحوملا يللا ةضيلاو || هضم عونلاو  لفالا
 ةرابع ةيفيكلا هذهو مالا سفن ىف ةساثلا ةيفيكل ىلع لادلا ظفالا نع 1 نوكيا عانس 00 . 1 7 ا 1

 ةلوقعملا ةيضقلا ىف لقعلا مكح نع ةرابع ةلوقعملا ةهجلاو ةضفلا ةداهيزع | كلذ بوح وو ع
 دانعلا ىه ةلصفنملا فو قافتالاو موزالا ىه ةلصتملا ةيطرشلاىف ةيجلاو || ةميرالاو سانجالل

 001 1017 تذاع ةيضقلاف داما ن1 ةهكلا قياط نات قافتالاو وي 0 5 1 دعو نم ! ةق
 21 2 1 1 2 ١ 3 ا و سنجا سب اما
 ١ نالةياسالاب ةهغصتملاّت | وذللةيرو رض ةناويخ |ناتدرو كلا لاويح 0 ىلاعلا توتللو

 ناسنالا تاوذنع وا كاكفاو كاكفتالا عاذتم | ىنعع ةرورضلا (! ام«ثارتفاؤسنجلاىامهق

 ةماعلا ةهاطق هيلا نوحي 4 عنتم وهف ةيئاسنالاب ةفصتم تمادام نوالاو ىانلا مجلا ىف
 2ر77 >> >د7بييلرلا سس ول !ننل 1نئامإَو
 امتداصلف ىلا!! عونلاو لفاسلا سنجلا نيباماو ناويخلاو مسجلا ف ام«ءارتفاو ىاانلا مسجلا ف امهةداعتلو

 مسجلاو نوللاؤ ام«ةارتفاو تاوزحلا ف امهةداصتلف طسوتملا عونلاو لفاسلا سنجلانيباماو مسجلاو ناويحلا ف



 اذهو ةطسوئموا ةلفاس سائحا ىه ىلا (ةطسوتملا عاونالاك قيقا نودب دوجو٠ ىناضالا عونلاو) ىاثلا

 عون لك ناكل ضصملا ريشعاواو ةيرايتعا روعا اهنال ( ١١ا/ ) صصألا ةيرايثعا مدع ىلع بم:

 لا 1 اا ووو و ووو ووو ور 1 ور يو
 قيفحلا عونلا نوكيف

 ىقاصالا نم اًملطم معا

 دوجو٠)ق يقل اعوذلاو

 قاَقطاكى اضالا ن ودب
 ماه ىه ىلا ةطيسبلا
 لدم اهدارفأ ةيهم

 قباطي ملثاو اقداحةرورضلاب ناَوْيَح نآشتا لك انل وق نوكشس ةيحقلا ا

 ردا 9 نا ويح ناسا نلكانلو ةك ةبذاكذيضقلافةداملاىلا ةهجلا

 فص قلعتل :ةثبلا: مزاي وىا ( تافوضؤوملالاتالوملاةيسالادنال) |!
 ىهو ( ةيفيكنم ) تاعوضوملا فصو: ةفصتملاتا وذل ىلا تالومحلا
 اذه نم ةيفيكلا كلت تلقنوةبسن الوةعسف هتاذل ىضتقت ال ”“ىث ىفةئيد

 لاو: هشيم نا" قدرظب' تيد لاو هيلا ةيدشتلاة دان لاذ ىلا

 ىفءىثلا ةئيه ىلا لعفلاو ماودلاوةر ورضضلاك ةيربخلاةماتلا ةبسنلا

 ةيرخلاةماتلا ةبسذلالا وحا :تقلعت اك هن قلعتت :”ىثلا ةئيه ناف قاعتلا

 امو ةيضةلاةهجو ةيضقلا ةدام ةيفيكلا كلت ىعست نا قيرطبو اهلا ١

ْ 

 تناكوا اهناف ةطّمئلاو

 تح ردنال ةيفاضااعاونا

 نوكيف سنج تحب
 ثحبع انههو ةنك ع

 اهنا منال انالف الوا اما
 اماو اهدارفا ةيهم مام

 هللا ند اما
 بيكرتل !ىفانسال ةيج راخلا

 ةيهملا ليق ناف ىلقعلا

 طيس ىلا ىهتش ناديال

 كلذنا مئالف سول انلق

 قيقح عون طيسبلا

 موع امهنيب سيلف )
 ا سوسو
 مهناف ءامدقلل افالخ

 عوتلا نا ىلا اويهذ
 نم اًقلطم معا ىفانمالا
 عون لك نال قيقحلا

 دى حجردتم وهف قيقح

 سلو لعفل اةلوقم نق لعفلا لييق ند ماعلا قالطالان ا و ليق

 نمةماعلا ةقلطملان وكي الف ةيضقلا ةهج نوكي الف فيكلاةلوقم نم

 ىذلا ماعلا قالطالاّنأن ءىثب سيا وهف اهل اميشت تاهجوملا |

 ةييفكلا نا عم ةيربخلا ةماثلا ةبسنلالاوحا ليبق نه لعفلا ىنعع

 ماعلا قالطالا نوكي مف ةيربخلا ةماتلا ةبسنلالاوحا ىلا ةلوقت

 تاهجوملا ل ةماعلا ةيقلطملا وكيف ةيلجخا ةهيضقلا ة هد جهجح 0

 (ةرورمضلاك ةيباس وا) هيجل 1 تناك( ةيباحا ةماعلا !اسيشنت ال ةقيقح

 ةرورّص اللاو ( ةبسنلا لوعتوهو (كيدلاد) كاكفنال ا عانتما ىهفو

 دقلطملا ةيراورفلا ةناد ةرورّص ا ةرورضلاو ) ماوداللاو

 ةيقصوةرورض اماو ةماعلا ةطورشملاك ةطيس ةيفغصو ةرورضاماو

 اماو ةتقولاك ةبتقو ةرورض اماو ةضانللا ةطورشملا“ ةبكح م
 ةقلطملا ةمئادلاك ىتاذ ماود اما ماودلاو ةرشتاملاك ةرشتنم ةرورض

 تالودم نم ةلوقم

 ةلودم نوكم :ركلا

 باوج ىف هريغ ىلء هيلع
 عال اني درو وهام

 افلا  رابمخا

 بك ىنصو ماوداماو ةماعلا ةيفرعل ا طيسب ىنصو ماود اماو

 ةكعاماة ير وربط الثا ةيدوحولا اما. ةرورصالاو ةصاخلا قرشا

 ةمئادالةيدوج واماو ةماغ ةقلطم اما ماوداللا وةصاخ ةنكاماو ةماع

 لماشماوداللاو ةرورضاللاو ماودلاو ةرورضلاك هلوق نا ذئنيخ
 ص نا مهال اسواو ةرورضلاكهلوق ىف ليثعلل نئاكلا فاكلا نوكيف ةهجرشع ةثلث ىلع جة مج جا وجصام نت صح ا زي هدو مع دم عاسصس تس فوج مج لم سم هسا عج حس دج تجسس ف هع هع جشم يي ص ص يي ااا ك0 ب ا سا جه هس هه حس م هس سس

 اهمال سيح 8 ليثقلل سيل و ليلعتلل انهه فاكلانإ لبق امو هيف ةدئاف ال اكردتسم
 معا اهنم لك 500

 لرعلاو رخ الانو اي قدصن امهنمدحاو لك نأ تف عدقو ( لفاسلا عون ع امهق دصل ةح و نه رخ .الاَّن

 ةروحف“ ةيمازئلالاو اكان 2 ىلاو اهلا ةيسنلاب ةرسعم ةيقباطملا ةلالدلاو اهنف لوسلاةيهااوه وعام 0

 ٍ ا خرب 7 ل ع ووو د رت 1 ا اح ا اا ا ا دب ا 1 ب 0



 نيرثك الادنء ةنيرتلاعم اهبف رجال مازتاالاناف تافب رعتلا ف الخ دوصقلل ةينعم ةنب رق تناكناو امهيلا ةيسنااب

  ةينعفللا اماو هبلدؤخدق ةئيرقلاناف 4< ١١8 ر) لئاساادودقم توب الك انيه مهطايتحا ديزع كلذو

 ةرهملا سفن ى ةروجبمف

 مازتألا قل ءاتوك كا
 اهئارخإ

 ةدوصقم اهرساي اهنال

 باوجىلوةملاءزجو)
 ا روصت اما كلذو (وهام
 ةيلخلا ( ةيضقلا ةدام ةيفيكلا كلت ىعضو) ةلاسرلا هذه ىف ةروك ذملا لوتتملا ةيولباركنأك اذا

 لولغملا دجوب ال انههو لولءاادوحو ىضنقت ليلعتل ا نال ءىثد سيل وهف

 ةروهتم تناك ءاود ةهلع ا قلظم ليتغال "انهه ناكل نا ناش نا الا مهيلل

 داك ن1 لف و هةر ووش ريغوا تاتكلا!ذه قى ترك دل اة بقع ةالثلاك

 "0 هلا ذر ع وتاتلاى ةاحا دام كل يضخ كلود الام ةزوهقملا علا

 ددع ةلسمتو  ءامدلادنع ةجبرا ةمسضقلاءازجا نوكي' نا:مزاي الو.:[| تاك نا: ) ةيكر اهنع
 0 ةشاطملاب [ناوك ذه

 وهام قرط امعقاو

 (ةيضقلاةهج) لادلا ظفا ىا 2-2 ةيفيكلاكلتىلعىا(لادلاظفالاو ) هقبرط ود ىذلا وهام

 صالا سفن ىف ةماثلاةيفيكل ىلع لادلا ظفالا ىهةيضقلا ةهج نا ىنعي 0 1 قيرط ىا
 ا 2 8 1 ا 3 ناو. وه امث هند
 سفن قى تادوحو ةيييلا و كودحلاو عوضولل نا 6 تانللاو ىلا ةبسنلاب قطاثلاوا

 ةيضقلا ءازجا ثلثلاهذه تراض رابتعالااذعف لقعلادنع و مالا أ لوقملا قطانلا ناويحلا

 ا قاللحفلا ةدام تدعنأ و ةسنلالاوحأ ل يبق قم: اهخال نب زخأتملا
 عوضوملادارفاةيك نايبل هنال ةيضقلا نه ءزجروسلان وكي ال اكمالا

 ةظوفاملا ةيضقا ءازجآ تراصىبتح طفالاىف تادوجو كلذك ةلوقعملا || وح اي لاؤلاباوجف
 نع نلو نانالا ع

 دنع دوجوو صعالاس فن ىف دوجو اهل ةبسنلا ةيفيك نا كاذخحو | 00 اروك ذم
6 

 ةدامىه الا سفن ىف ةبسنلا ةساثاا ةيفيكلافظفللافدوجوو لقعلا

 ةرابعلاو ةلوقعملا ةهجلاىبه لقعلاىف اهل ةماثلا ةيفيكلاو ةيضقلا

 ةيلقعلا روصلا تناكاملو ةلخوفلملا ةهجلا ىبه اهلع ةلادلا

 سفن ىفةتاثلا رومالل ةّعاطم نوكت نا بجبال اهيلعةلادلا ظافلالاو

 ناسنا وه اًضس اندجو اذاةامكف:ةدالل ةيللا ةقباطم بحي لا مالا

 (وهامباو>-ىق الخلاد

 *ىبثلا ءرج ءرخ ل

 ئافلا مسجلاك ) هي

 كرحتملاوا ساسحلا وا
 اهيلو لادلا ةدارالاب

 اده نمغتلاب ناويخلا

 مامالا مالكل قفاّؤم
 حت ناس اةروص انل وقع ف كم لص ع رف كدعا ند كك انسحاو 5

 ١ 0 ١ 1 :ءاوظلا قل” َرتسو
 : : يح ع : 211 : ى*و ى 3

 سرفلاب هنع ريتعتف سرف ةروص ه٠ لصحن امم روزاس الاب هنع ربعذ | وهام باوجف مقاولا
 ةقباطم ريغوا ةقباطم اما لقعلا قدوج و و مالا سفن ىدوجو شال لخادلاو مدل ىتادلاب

 00 تردع هذ و1 قداست هزاع قاما ةزاتملا قاد ويجرى دو عام اوف
 7 5 0 5 .  || يواسمواعاناك ءاوس

 تناك ةظوقلملا ةرابعلا و ةلوقعملا ةيفيكلا اقباط ناف ظفالا ولقعلا ىف و |! ند نوكي اما لاؤسلا

 هيلع ىزارلا ندا!بطق لاق اك ةلاحم ال تيذك الاو ةقداص ةيصقلا || بجوبامعال ةرع املا سفن
 : باوجلافاعروصت هروصت

 -_ _ -_- 3 هت 2 مح هب هه .
 دوك "؟ 7 -_

. 2 8 

4 1 1 : , 1 4 

 ها +! 2لااللللللالللةملللا بعل لا 2 22222222222 22 سيسي يس سس سمس ص جسم سمس

 امل د 6 رت ف ديد لاا دفا نا لقا 2 الا
 - مدد 0 ل ا 2 ا نات الا

 نع لاسف ةرهبم ةيهم ر وصت دق لفاسا نال ناسنالاب باحب دي زام الدم لبق اذاف اهروصنت هروصن بجورامال اهشسفن

 لعب مل ناف ناسنالاام ليق اذاو ىنتغتسم ليصفت ةيف ذا قطان ناويح لاّقيف هلد هدح ركذبنا نسحالو اهيصوصخ



 دحلاب باحب اهلعناو ةغالا ثحامم نم هنكل هنيعب بكرفالاو دجو نا هلفدارع باح هموهفم ةيدوصخ لئاسلا

 ةفرعمنم ةدافتسملاةيصوصحخلانال كلذو فدارمابال © ١١9 ) هتتيقحريوصتواهموهفم حرشوه ىذلا '

 ةيجرلاالخقلاو) لاك ادلع 5 عال ف ةرصحم*ةروهشملا ةهجوملا

 ( اهماك-١نعو ) ةهجوملااياضقلا نع ىا ( اهنع ثحلابةداعلات رج ىتاا
 ةثلث ) ىوتسملا سكعلاو ضقانتلا نو ةهجوملا اباضقلا ماكحا نع ىا
 انهه طيسلاو ( ةطيس ) ةيضق ةرشع ثلث نم ىا ( امنم ةيضقر شع

 صاخدلأ زجالام ىنمم ايقيقحاطيسب سيل و زج لقا ن وكي امىنعم ىفاضا
 اتققح )ةهحؤم ةلجىا:(ىتلا) ةطيسلاةيضقلاىا( ىهو): سيدخل
 عاشااهانعمةهجوم ةيلج ةطيسبلا ناىنعي ( طقف بلسوا طقف باحيا
 ناويح ناسنا لكانل وق ةبجوملا لاثمطةف ةبسنا|عازتنا وا طقف ةبسنلا

 ةبلاسلالاثهو ناسنالل ةيناويحلا عاقنالا سيل هانعم ناف ةرورضلاب

 عازتنالا تسيل هتقيقح ناف ةرورضااب رجب ناسنالا نمءىبث ال انلوق

 ةنيشع ةثلثلا ةهحوملا اياضقلا عم.ىا ( اهنمو) نانبثالا نع ةيرخا
 .تكزت ) ةهجوم ةيلمىا (ىتلا) ةبكرملا ىا( ىهوةبك ) ةيلم ةيضق

 ةيسنلا عاقنا ند ىا ( بلسو باحجيا نم ) اهانعم بكري ىا ( اهتقيقح

 امئاد ال ماعلا قالطالاب كحاض ناسنا لكانل وةك ةبسنلا عارتناو

 اهتقيقح لاق امئاو امئاد ال لعفلاب ناستالل كحضلا عاشبا هانعم اف
 انلوقك ةصاخلا ةنكملا ىلا. ةبكرملا فيرعت قدصي نال اهظفل لش ملو

 باحيالا نم بيكرت اهظفل ىف نكي مل هناف صاخلا ناكمالاب بتاكناسنا لك

 و ةبجوم ةمام ةنكمت نهم بكم اهانعمؤ اهتقيقح نكل تلسلاو

 بتاكن اسنا لكان لوق نم بكه لوقلا اذه ناف ةيلاس ةماع ةنكمت

 ماعلا ناكمالاب بتاكب ناسنالا ند *ىبثال انلوق ندو ماعلا ناكمالاب
 باها اهتقيقح ةهجو»ه اما ةهجوملا ةيلحلانا اذكه مسقتلا لصاحو

 ىل و الاف باس و باها نم اهتقيقح بكر ثت ةهجوم اماوطقف باس وا طقف

 ديجوملا# نامونو ناهس اذك هناَّم ءىث لكو ةبك مب ةيناَتلاَو ةظيسن

 ةطيسبااف ( تس طئاسلاو ) نامونو ناع-# بيكرتلا و دارفالا رابتعأب

 ةقاطملا ةيرورضلاىا (ىهوةقلطملا ة ير و رضلا ) ىهاهنم ( ىلوالا )
 ةهجوملا كلت ىف ىا (اهيف رك ) ةطيس ةهجوم ةيلمح ىأ (ىنلا (
 عانتما كردو مكب ىا (عوضولملا لؤمحلا تاون ةواورضي) ةطيسلا

 لص الثهلةم ولم ةغالا ١2-2

 رخآ فدارع هبولطم

 هدف رعم ىف ديزب 1 لب

 نا الا: ةيصوصخلا كلم
 باوجلاؤ دحلاركذ

 ةيهم سفن هنا رابتعاب
 لب ني بلط قلادودحلا

 امهتيصوصخم ةفرعم

 اهلا رباغم هنوك رابتعابال

 وهف اهروصتل ابجومو

 نمال باوجلاف لوم

 نه لب دح هلا ثيح
 دودحملا نع هنأ ثيح

 نانا يتلا وو ةقبتع
 لدف هلنوكي نا زاج
 هماوق ىف لخ دي ىأ(هم وق

 نيس ا نم هيكرتزاوجل)

 روهاوا نييواستم
 نأ بعو ا
 هسقي لصف هل ( نوك<

 لصح“ هيلا ممم ىا
 ةرورض ناس اع

 ةزيئم ”اعاونا هتحيب نا
 موس دقو لوصفااب

 مسقم 'الثم قاطانل انا

 ريغو قطان ىلا ئاويحلا
 نا قيقحلاو قطان

 هذم ممسق قطاذلا ريغ

 قطخاا مامغلاب لصاح

 لفاسلاعونااو ) هيلا

 هلا نوذكي نا -بي
 عنتع و هموش ( لصف

 لمصما هل :توكي نإ
 عادتمالا ,( هيش

 02ش 2شُشُاُش ششي2ئئ22ئ22222525:5255522255555252525252--2 يبيت جيبي حرر بحب



 نال ( ايتو لوصفو) اسانحأ اهووف .نال ( اهموش لوصف اهل نوكي نا 3- (لذ اكل نا اهنم و

 ' ىلا ةلاقلاب لوالا فرعي و ( 9*١ ) درثملا سنجلاو درنملا عونلا لاط ضرعتملو اعاونا اهتح

 1 22223722 يي
 ا (دلب را[ ) دنع وم رلا لال لولا ةببل عوقو كاكشأ ||

 ىا ( هباس وا ) هنع 6 ما 00 اكفنا ىلاعلا سنجلا ىلإةساقلاب

 عازتنا كاكفنا عانتما كرديهلنا ى عوضأو 0 نع ىأ 00 لوما (ىلاعا!موقب لصف لكو )

 ( ادوجاوم عوسضو ه1 تاذ ماد تادأ ذاع ) هلع عوضوملا ىلا نول يم وهف) انجواناك اعوم

 لفاسلل ٠ مودم: :ىلاعلا| هيف مركحملا ناف ا لا ل 0 نال (لفاسلا موقي
 د ى 02 0 ؟ىلا موٌقم موقمو

 ا ةرورعضب هيف 0 000 ناسنالا 0 ىلاعلاب دوصّمل ا وهموّدم

 لا عوضوملاتوب ةرورضب هلوقو ةيانالاب ةفصتملا تاوذلا : وهامال ىناقوفلا انهح
 1 لفاسلابو ميلا قوف
 ماذام هلوقو ةمئادلاو ةماعلا ةقلطملاو ةءاعلا و ةنكملا نع زارتحا د ا ا

 لاق ناو ةءاجلا ةطورشملا نع زارتحا ادوجوم عوضوملات اذ نيكه نيح ندلا ملا

 ىلاعتهللا انلوقك ةيلزالا ةرورضضلا نعزارث>ا لامادام هلوق ضعبلا || لصفلك سيلىا (ىلك
 امودم لذاسال موقم

 : قم 1غ | اء

 ةرورضب هلوقو بيرق ساج ىلا ةلوق نال مات دح فيرعتلااذهو 0 0

 اهتيعتو مان دحن امت* بكس ع لكو بيرق لصف للا لومحملات وبث [| لفاساةموقملا لوصفلا

 ةطيسلاو دييقتلامدعل ةقلطملابو ةرورضلا ىلع اهيلاغسأل ورو ورضا نكي مل ىلاعال 0

 © ىّتلا ) ةقلطملا ةمئادلاىا (ىهو ةقلظملاَة مادلا ) ىه اهنم ( ديناثلا ) 0 0

 ' اةلكسلل اةهج وملا ةيلثلا كلت ىف ىا ( اف مك ) ةطيسب ةهجوم ةيلج ىا أ عيجب ىف اسمك ارتغا
 مزلي ىتح تايئاذلا

 نال موهفلاى داحالا

 الخاد انج لفاسلا

 00 ا 5 0 «نارحا 00 ل لاء ايضا: اياضقلا لخاد ريغ هموهشم

 بيج او ىلاعل ا موهفم ىف
 هيف لخادلا سنجلاناب

 0 . لدف و سنج نم بكم

 وذو اهاصف وهو ماودلا ىلع اهلاقسال ةعادلاباهتيعد و عوضوملافصو قادرا سل ذكهو

 ليبق نم ةيعسلا نوكيف ءايلا حت ةزيم ةقلطملا ةمئادلا وءايلا رسكب اهزيع || كاىهتي قح كاثلاو
 7. || ميجب نوكف ىلاعلا
 الوصف لفاسلا ءازجا

 لاثم اما ايلسو اباجا ةقلطملا ةرورضلالاثم وه اباسو اباجما ةقلطملا || نسل وهو ىلاعلا الا

 ىلاعت هللا ماا توم ةرورضب هيف مكملا ناف ةرورخااب ملاع

 وهوةبستلا لو نع ةرايع ماودلاو ( عوضولا لومحلاتوي”ماودب (

 ماكحا ىف ”ىحيس اك ةقاطملا ةمئادلا ضيقن امناف ةماعلا ةقلطملا نع زارتحا

 ع ةدرقو اهناف هيف رعلا نع 8 0 17 30

 3 5 > : 2 ا 0 هني دمعت 2 8 د( 93 7-20 ين 0-0 يح . 0 حل تو " 7 -_ دب 0 2 - - - - 3 لد هج "هب ةفماس» 5-5 --

 : 1 ! نيد 55 تاون د هب 5 2

 1 0 1 هب

 . ا ٍّ ردع 0 8 5 0 3 0 7 دقت ند 4 1 1 10 12 القوت دكني 14 0

 7 7 ' 52 3 مح د مج ل حسم دج عم رج سم صحا ا ع يد روحا دع عم م تس تس مس تمول ع هس امس

 ةعادلا لاه ىا ( مام ابلسو اباحنا اهلاثم و ) زيمملا ساب ةزيمملا ةيعمت

 ماودي هيف مكحلاناف قاوح ناسا لككاعاد الو :لثم وهف دن وا سي

 ا رق ةلاسللا لاضامإ و ةتاننألا ةقسللا كاوذل دنا دل ترث ]| ككاجل مودم لصق لك
 قد ع ىلاعال اموّده

 تاكو اذ ةموقما لودصفلاعم لافلاوع لقاسلا ناك ال لاشنا رهظالا لوقاو :ىلاعات نوكيال ىتاذ لفاسال

 ىلكا ا ديقرك ذ اماو ىلاعلا الا لذاسلا نوكيالف لفاسلاىف اهرابتعا راركت مز ىلاعاا ءزج ةموةلا لوصفأا
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 0: 7 لا اهدنا ل ىف يئس دو

 اسنجوأ كك 3 .(لفاسلا: 'ممسقل .لصف لكو) ىلاءلا مودع وذو ىلاعاأ موقم لغاسلا تاموقم ضب نال ١

 انا ك1( قال[ عشوهن) ىاتعااو ىاقوتلا لفاسلاو -( 955 ) قاتلا دوستلا ناو ىناتوفلا لفاسلاو ( 1*١ ):  ىلاعلاب دوضقملا نانع ثتفرغال ||

 دعا عنا

 الا 14 85

ٍ 
 ا

 بلس ماودي هيف مكحلا ناف امئتاد 2 ناسنالا ن 2ك ءلشل اللوق

 ملو مام 00 اياكم اهلاثمو لاق اما و ناسنالا .دارفا نع ةيرجملا ||

 ىلاعلاو عون ىف يرجع

 هليصح مزايف هئم ءز>

 سكعريغ نم ) هيف ضنا

 مسّقم لكس بل ىا 0 ْ 0 ةقلطملاةدرو مرسل اما (ءعجا 0 لاذ راسا اهلر تدع ال[ ركذ

 ةقلطملا ب رورضلا ةلثما عيمج ىف ق ردححت ةقلطملا ةمئادلا نال ةقلطملا

 ا ءةرايعام ال ققححل | بسحب اًقاطم ةقاطملاةر ورضضلا نم ا

 مول نع ةيسنلا كاكفنا 0 ةراسع ةقلطملا 0

 ققح نم نسلاو ةسنلا لو قمح ديلا ١ اا علما 2

 لوعُم ققح اذا نورك دق لب ةيسنلا كاكفنا عانتم قل ةقدلا] 1

 ناويح ناسا لك انلوقىفاك ةبسنلا كاكفنا عانتما ققحت ةبسنلا

 عانتما قفح دشنلا لوم قدح اذا نوكنإل كو .اعاذوا ةراو لا

 لك ءامكحلا لوقىف ةبنلا كاكفنا عانتما قق<ءالاك ةبسنلا كاكتفتا

 للا! بس و موهفملا بسحب امهنيب ةبسنلا اماو اكاد كرح“ كلذ

 ميسقتال ثلاثلا طرسشلا ءاينفتنال مسقتاا محصن مل الاو ىلك نبات ىهف

 اك هيف طقف موهفملا بسحي مادقالا نيب ىلك ناب وهو ىرابتعالا

 طولا .(يهو ةماعلا ةطورشلا) يح (ةنلاثل1) ةلطسلل وم كل
 كلتىف ىا (ابف دك 12و ةطيس ةهجوم ةيلمح ىا (ىتلا) ةماعلا

 بلت ى (هلسوا موضولل لورحلا تري ياا
 تاذ نوكحي نا ( طرب ) عوضوملا نع ىا (نع )+ لولا

 عوضوملا فصول نوكي نا ىا ب افصتم عوضوملا
 نع ناريجلا دا يوكن نا دطرخا ةوكد

 نوكبت طرسشلا ىلع | يل [عشال 5 ا ةقاطملا ةيرورضلا

 امن وكل ةماعلاب اهتيعم و طرشلا مساب طورثملا ةيعل .ليبق نم

 ل5 رو ماما اكول ا را سا ةساخلا 1-5 عا

 دك نك هز ورصب فظ مكحلا ناف ( ايتاك ماد دام عباصالا دا رجحت تتاك

 00 ل 9 !ء عباصالا

 تاذوىلا عباصالا ةكرح ةر ورضل ىنعم الف الا ولعفااب ةباتن لا: دنقصتل

 نك اس تناكلا“ | نت اه باكلا نم :ىثال ةؤورضلا) اناوتت اهل ةرورضلاب ) | اكل مك ايلا بلاس (و) بتاكلا

 مضلأ ققحن ىف لخد

 نال لفاسلل اقم ىل اعلل

 مدقم لفاسلا لصف

 ميال وهو ىلاعال

 اءتاو هموقي لب لفاسلا

 نال ىلكلا دق 50

 ىلاعلا تاىسقم ضعب

 ممم وعو لذاسلل مسّم

 عد ارلا لصفلا) لفاسلا

 فرمملا تاشرعتلاف

 حراشلالوقلاو (*ىثلل
 مزاتسس ىذلاو_ه)

 قيرطب ىا (هروصت
 نم دوصقملاذا رظنملا

 قرط ناس نفلا

 ضقنال حوباستك الا

 مزاولاهل لا تايهاملاب

 ةلالد ةرشعم ةنإ

 متفب فرملايالو مازتلالا

 لصا+لاهروصت نافءارلا

 فرعملا روت نم

 هلءازلتسا مزلتسم

 قب رطب ةلغال ل مولعملا

 كلذ) (روصت) رظنلا

 (هزايتءاواهنكلاب يذلا
 ةروصل مزلة س ىا

 هجو ىلع *ىثلا :روصت

 نع) لّدعلا دنع زاتعإ

 لاشال (ءادعام لك

 دوو رد ناجم
 مزلتسي هنكلاب 'ىثلا

 زاثك هجو ىلع هروصت
 الف ءادعام عيجب نع

 ةلباقملاو هلمزاللا زاتيمالاال تاتياذلا ىلد عالطالاو» لوالا حلا ف .تاذلاب دوصقملا لوقن لزال تاساذلا لم عالطالاو> لوالاّرستلاو .تاذلاب دوصتملا:لوقن اال ةئاقلا مك ةلئاقملا عمي
 ىنطانلا مسجلا روصت نال هنء.جراخ مسرلاو ”صقانلا تلق ناف امهنم لكنم تاذلاب ةوصقملا ىلا رظنلاب

 -5 0ع ديرعتلب



 || ةقيقحلاهنكب هروصت مزاتسي فيكف نعذلا ىف هلوصح مزاتسال نادنالاىلا بسن, نا ريغنم الثم بئاكلا مسجلاو
 || مسجلا لثف هفيرمت طلاىلاهتبسن ريتعا **41١ اذا انرعم نوكياعا ؟يقلادلق هادعام لكنع هزايتعاوا
 هتيسن ربتءا نا قطانلا

 دافا دقق نانالا ىلا
 هادعام لك نع هزايتما

 هلفرعم هنا متالفالاو

 فرعملا ىا ( وهو )

 سفن نوكينازوحال)
 فرمملا نال ةيهاملا
 لبق)ةرورغلاب ( مولعم
 لعيال ؟ئىثلاو فرعملا
 زاج لاّقيال ( هسفن لبق
 امولعم ءىثلان وكي نا

 لوقن انال رخا رابتعاب
 دحاب دنحارلا فلا
 هلراغقم نررابتعءالا

0 
 هروصَقل ) اهنم ( معا
 ديالا نريرمتل اع دان) لح
 الو هنكلا ىلا لصوال

 رايغالا يجب نع اهزيعإ

 نوكينا زوج تاق ناف

 نا ىذتقت هئيصاخ ىعالل

 هروصت نم نه دل | لقشر
 ضخالاهنك روض ّىلا

 ةيلك نفل انيناو5 تلق

 هزكل ا ىلا الصوم هدارذا

 رايغالاعيجب نفازيمموأ
 ةنوكل ليتم صح االق

 ادوحو لقا هنال ىخا

 صاخلادوج وذا لقعلا ف
 ماعلا دوج ول مزاّدسم هيف

 لك اضيا و سكءريغ نم
 دوحوأ دناعمعو طرش

 دناعمو طرشوهف ماعلا

 الو صاسخلا دوجوأ
 هللرخ ناك امو نيكس

 ْ " ضصاخلانوكيوساخا ايتاذ ماءل!نوكينا ىلع فوقوم هنالف لوالا اما نادودرم امحو لقا نوكي رثكا هدناعمو

 ةفصتملا تاوذلا نع عباصالا نكحاس بلس ةرورضب هيف مكحلا ناف

 الفالا ولعفلاب ةباتكلاب ةفصتم تاوذلاكلت نوكي نإ طرشب ةيسثاكلاب

 ةطورشملااماو بتاكلا تاذنعةرورضلاب عباصالا نوكس بلسل ىبعم

 اف مكح ىلا ةيضقلاب ءالضفلا ضعب اهف ىع دقف ىناثلا ىنعملاب ةماعلا

 لا نم معا فصولا تروس تاقوا عديم ىف بلسلاو توبثلا ةرورضب

 .ةطورشملا وةروهشم ريغىهفال واةر و ريضا | ققحت ىف لخدم فصولا نوكي
 عوضوملا تاذ ناف هجونم ةمئادلاو ةيرورضلا نم معا لوالا ىنعملاب

 ةدام ةداملا ناكو ادحنا ناو هريغ نوكت دقو هفصو نبع نوكت دق

 ةرورضلاب ناودح ناسنالك انلؤقك :تيبثلا اءناضقلا تقدص 2 محلا

 فصولل نكيملو ةرورضةداملا ناكناف ارياغت ناواناسناماداموا امتادوا

 من نود ةعادلا وديرورضلا ةفدصةرورضلاق قش خدي

 اهل 01 د ةباتكلا فصول اف ةرورضلاب لاويح ةتيتاك لكبانل وفك

 ةرورضلا ةدام نكت مل ناو بتاكلا تاذل ناويحلا بوب ةرورضىف

 تقدص فصولا طرشب ةرور وكانه ناكو ىتاذلا ماودلاو ةيئاذلا

 ةمئادلاو ةقلطملا ةيرورضلا نودن لإ وألا ىنعملاب ةماعلا ةطورشملا

 7 د الو عر وزيصف نسل عباصالاك رح ناف روك ذملالاثملا ىفاك ةقلطملا

 ةجرهيلع ىزارلا نيدلا يطقلاقاك ةباتكلا طرشي لب بتاكلا تاذل

 اقلطم ةقلطملا ةير و رضا نم عا ىهفىناثلا ىنعملاب ةطو رشم ا اما و ىرابلا

 ان اف مادام وا هيرورضلاب لاويح نانا كَ انلوقك عاقجالا ةداؤ

 اتاك مادام ةرورضلاب عْبألا كرحح* بتاك لك انلوةك امهقاّرفا ةدامو

 اا لك. انلوقك عامجالا ةدامو هجو نم ةقلطملا ةعادلا نم معاو

 ةطورشملا نع ةقلطملا ةمئادلا قاريفا ةداموان اسناماداموا امتاد ناويج

 ٠ ةفاةدامو اكاد ءرصم تال لك ءابكحلا لذوقك ىاثلا حملا, ةماعلا
 مادام ةرورضلاب عباصالا كرح* بتاك لك انلوقك اهنع ىناثلا ىنعملا
 لاثملاك عاتجالاةدافاقلطم لوالا ىبعملاب ةماعلا ةط و رسشملا نم معاو اتاك

 لك اناوةك لوالا ىنعملا نع ىناثلا ىتعملاقاريفا ةدامو ناملا قف نفك .ذللا

 ةيفرعلا) ىه (ةهبارلا) ةطيسلا اتاك مادام ةرورضلاب ناويح بتاك

 يبافجا + + « > اى

 -ب ديوب كتي 7 5

07 0 8 

 2 يي

 ب يس

 0 . نيب

 كرك داعب 9

 ا

 || .هنوك فرعملاىف ريتعملانا اولاق ءامدقل انا اعاو ىنهذلان ود ىجراخلادوجولا ىف سم هنالف ىتاثلااماو .هنكلاب الوفعم

ٌْ 



 تح

 كارو نوكياك هنا

 مح ) ةطيس ةهحوم ةيلج (قلا) دم اغلا ةيق رعلا أ ( ىهو ىو ل .اعل|

 لومحلا توب ماود ) ةطيسبلا ةهجوملا ةيلجلا كلتىف ىا (ابف

<0 1 

 1 كئالذا هضعب نعوأ هادعءأم 1 ريغ دد ولان رودتا | عم ناك ءاوس هجوب وأ 40 :ك/اباما 3 ىغاارو ع 0 اصول

 ةنكلاب م ناك ءاوسام هاون هروصت كلذك هّمو رغم ىلا احا انيك 1 يا (

 ةادعام 11 هرايتعا | لكك

 نع ىا ( هنع ( لود بلس ىا ( هبلس ) ما ودن ( وا عوضوملا

 تاذ فصتب نا طرشب ىا(عوضوما فصو طرشب ) عوضوملا |

 ةمئادلا نع زاّرحا عوضوملا فصو ل هلوقو هفصو عوضوملا

 اهتبلاس نم ىنعملا اذه مهش فرعلا نالف ةيفرعلاب اهتيعش اما ةقلطملا

 نا فرعلا مهفب ظقيتسع ماسلانم ءىثال لبق اذا ىتح تقلطا اذا

 ةيمئانلاب ةفوصوم تمادام ةيمانلاب ةفصتملا تاذلا نع بولسم ظقيتسملا

 ىلا اذه نشا ذلك

 اا اد ةيف رعلا نم ما

 اهمنالف ةماع اتيت اماو هيا بسن فرعلا نم

 ةطورشملا نم معا ىهو تابكرملا نم ل

 ةطورشثملاو كيلا قصولا م اودلا نع ةرايع أمن اف (ةقالعم كيم اعلا

 ةرورضلا يو 08 ةطيسلا ةيفصولا ةرورضلا نع ةرابغ ةماعلا

 اذكو سكع ريغنم طيسبللا ىنصولا ماودلا تققح ةطيسبلا ةيفصولا
 ماودلاوا ةرورنضلا قدص اذا هنال اقلطم ةمتادلاو ةيرورضلا نه ما

 الو فصولا تاقوأ ميم ىف ماودلا قدرص تاذلا تاقوا عديم ىف

 هرك ذ اك مهفاف قطنملا س كعلاب سكعتيفالاو ىوغغللا س رك“ كعلاب سكعتي
 ةماعلا ةقلطملا ةماعلا ةقلطملا ) ىف (ةسم اخلا) ةطيسلا و ىلاعت هللا هجر ند | || لعق

 مكحب) ةطيسب ةهجوم ةيلجح ىا (ىتلا) ةءاعلا ةقلطملا ىا 0 0
 ترش ةيريخ ةمان ةبسن ىنعع انهه مكحلاو ةطيسلاك لت ىف ىا (امف

 0 م (ةبنوا عرضوا ) د يا عوقو ىا (لومحملا

 ماعلا قالطالا نع ةرابع لعفلاو (لعفا لعفلاب) عوضوملا نع ىا (هنع)

 ققحل اىلا مدعلا نم ءىثلاج ورخوه ولعفلا نع ةرابعماعلا قالطالاو

 ىرايلاةجر هيلع ىوبنلكلا لاقأك ءىثل ”ىش ءىمن ىهو ةوفلا ةلاقمو

 نم ماودلاو ةرورضلا نم ديعب ديقت مل اذا اهل الق ةقلطملاب ايتيعسل اما 1

 موهفم ىنعملا اذه ناك الف ةبسنلا ةيلعف اهم مهفت ماوداللاواةرورضاللا |

 ةمئاداللا ةيدوجولا نم عا اهنالفةماعلاب اتيعاما وامتيعم ةقلطملا ةيضقلا |

 ىمهنال ةهاسلا عب رااياضقلا نماقلطم عا ىهوةيرورضاللاةيدوجولاو

 اييدكن وكي هضعب نءوا
 نادكلصإ صخالاو رعالاف

 نال

 معا هجوب ”ىثل اروصن

 ايبسك ناك اذاصخاوا

 الا تكمل

 للا 1و اراك تاو خاتما

 2 كلع فن رعمإل

 هعمزاتع ىذلاروصتلا

 هادعام ضعن نءروصتملا

 اوطرش ناصقتلاةياغىف

 فرعملا نيب ةاواسملا

 اوحجرخاو فرمعلاو

 ند صخالاو معالا

 امه فيرعتلا ةيح الص

 دعب |ناك الف نيابملا اماو

 ناكصخالاو مغالا نم

 ازييم ديشال ناب ىلوا

 ديقن هنأ اظلانا عم امان

 ناو الصا ازيك ال

 نا ءاديع الاعحا لعحا

 دعب اوةلج | ىفازيم نوكي
 ناب امان ازيمك هندافاهنم

 نيشياستملا نب ن وكي

 ىقتقت ةئيص وصخ

 امهدحا نم لاقتنالا

 وه ا نحاالا أ

 روصت بساكن ال لوالا

 صخاوا معاهجوب ؟ى ها

 دي الف اف رعم نكي اذا

 1 هلرخآ باب عم وند

 نيناوت ع و ق وطنملا

 0 ب_ءانتكالا

 47 أ ( اهلواسم

 (صوصخلاو موم عل |ىف)

 هيلع قدصام لكف

 اسكعنم و ادرطم اعماجو انام ن وكي نا بحب فرعءلانانم اولاقام كلذ ىلا عج ربو سكعلابو هيعاملا هّيلد قدص فرعءأ

 نءوهو اهدارفذال هلوعث معاو ىلوالا ةيلككال مزالو»و اهدارفا ريغ هنق لخديال ثيحب فرسان وكينا عنملال ا



 | نتتاو ءافاذتلا عار ىلع اهضيدلا © 5*1 رف  سكع هنال ةيناثلاةيلكلل مزال وهو اهمدما همدع مازلتعا .

 ١ يون قمولا نسوا تاذلا تسحب ماودلا وا ةرورنضلا تققحم ظ تال ا 8 الا هال | ءللإ
ْ 
ْ 

 حور ن ع علام اذ»و

 لوخدو ةيهامل دارفا

 ا هلاشال ( امان ) اهريغ

 ؟ نا) تايئاذلا عجب ىلع

 لصفلاو سنجلاب ناك

 |١ انلوقك ) ةبجوملاف مهفاف سكعريغ نم ةماعلا ةقلطملاىهو ةبسنلا ةيلعف
 1 0 تو.ثةيلعش هيف ,كحلاناف 0 ناسنا لك ماعلا قالطالاب
 0( و 'ىثال اعلا ةالطالاب ) ١ 0 ودك ةهنلانع هس اس ةفصنللا تا وذلل

 لصومو»و ( نب رقلا

 و ءازحالا ع نال

 تاذلا خا و مادودملا
 لاجالاب امهنيب رب اغتل او
 نه ليق اف ليصفتلاو

 لصح ماثلا دجلا نا

 ءازحالا تاروصت

 هريغي وا هنكل ايوا ةلهؤم

 عنيت نكي اذادودرم

 7-2 ةئاذلا هوحوأأي

 نأك ناو اصقان ادح

 واذ دب كالا اشتم
 ُ ه- وأي اروصتماهضعب و

 : ذل تناك ىذرعلا

 مدقت ماتلادحلاو بح

 أي لصفل ا ىل» سنجل
 وه لب مهضعلب هرج وت

 تكون ولو ناسخ

 يو اسنم نإ ىعا نم همهم
 أدحو ماند> اهب اهش رغتف

 1 ىلسلا قوك ناز ا ما ةماعلا علا ديلا ىلا سققح فاعلا ظ هولك ( اضقان ) نعال

 دارفانع سفنتلا بلس ةيلعفب هيف 2 ناف ( 5-5 .ناسنالا نم نم

 ( ةسداسلا ) ةطيسبلاو ةلا<ال ةبلات ةماع ةقلطم نوكيف.ناسنالا
 (]| ةيجلوم ةيلج ىا ( ىتلا ) ةماعلا ةنكملا ( ىهو ةماعلا ةنكملا ) ىه
 || (ةقلطملا ةرورضلا عافتراب ) ةطيسبلا كلتىف (اهف كح ) ةطيس
 | ”درطلا ن .ع ىا ( ننان 2 نع ) ةقلطملا ةرورمضلا باس: كرد ىا

 فلاحا فرطلاو مكحلا ( فااخملا )

 0 1! رو رظلا نع قارا 1 ةرووضلا عافت رابهلوق وباحيالاوه ةبااسلا
 "]/ بناجلانع هلوقو اياضقلا ماكحا ىف ءىحساك ةماعلا ةنكمملا ضيقن امال
 ةرورضلا عافتراب اهف مكح ا نال ةصاخلا ةنكملا نع زاريخا فلاخلا

 الاكل ىلع اهلاقسإل ةنكملاب ايعستو ع ىحس [ك نييناسإلا نع ةقلطملا

 تابكرملا نم ىه و. ةصاخلا: ةنكملا نم اقلطم ما اهنال ةماعلاب اتش و

 | بلس نا هانعم ناف ( ةراحران ركل الاب ايل رمت طب ولات
 0| ماعلا ناكمالاب ) انلوقك ةبلاسلا (و) ىرورضب سيل رانلا نع ةرارحلا
 ىرورضب سيل راخلا ةدوربلا باجي ا ناانعم ناق 00

 5 | تك! ةفلطلا هج ول! تقف 6 هنالاقلطم ةماعلا ةقلطملا نم معا ىه

 : 0 كم وه تابلا : هدر فلس و نورض تلعلا نوكيا ذا نم دب الق

 !١١ ةنكملاةبجوملا تققح ةماعلا ةقلطملا ةبجوملا تققحم ىّتْف ةبجوم 3

 000 [قاونوكنالو انكم باحيالا نوكينا زاومج ىوغل سكع ريغنم ةماعلا
 ٍٍر ورض باحيالا ع نكيملا ةماعلا ةقلطملاةِبلا لا تدمح ا كاذكو العا

 ةفلطلا ةلاسلا يي 0 ا .اندتك وه باجي الاةرورض بلسو

 .ينج مس ثيمسللا

0 

 ما ةماعلا هقللعملا نال اقلطم ةيقايلا اءاضقلان 0 معاو عقاو ريغ انكم

 ) بيرَذلا لصفلاب ناك

 1 ناز تاياذدل اضع نع

 1-3 قدم أره هددعو

 ١ تابكرملا اماو ) "ىلا كلذ ن معا ءىنثلا نه متالا نم مالا و اقنطم اهنم
 31 لج و6 ل ت11: 7101-1 71 فخ 301067777777174 7 ت7 1< و حل 4 حاع همام اد مجمل ممدص هو ع ١ : 5 ىف

 | . ماتلادحلا ةهناشل امان هرثأ ءوثلا ةصاخو ريالا هنال اععرو ف رعملا نعم دخلا ن ول.عةسي هةفلالوصاو ةبرعل|بابراو
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 نترك جع نا تسمم ودم تاي ل ل نيت 1 ع ا

2 

 5 ( اصقان نما امهرو ةصاخلاو تل رّقلاسنإلات ناكنأ ) ةرهلاصخاع دقو ” يتلا وسلا هنأ تيبح ع

 رملا اوريتعي لو (ديعبلا نسنجلابو اهب و ااهدح وةصاخلاب ١ 03 ناكنا) هنع مانا امس رااءازحاض

 َدَط اور نمل سثملا ) نع انيس ) لايألا ( ةبك رملاف ةعبس تابكرملاىا ا عبسف |

 ةطيسلا ىنعي ( ةماعلا ةطوزشملا )!ةصاخاةط وزن دملا ىا ( ىه ا

 ل هنع هيلس وا عوضوللا 1 ومحلات وبث ة هر ورصض) امش كي ىلا

 ماوداللا ديق امو ( تاذلابسحن ماوداللاديق عم ) عوضوملافصو

 فصولا بس ةرورضلا نع ةرابع ةماعلا ةطورشلان الت اذأ| بسحب

 فصولاب سحماودلاو فصول !بسحن ماود فصولابسح ةرورضلاو

 اللا ديق اذاف ضقانتلا مزلي الثذ فصولا ب سحي ما وداللاب ديعن نا عنتم

 أمف ةيسم 3 نول < تاوذلا بسح ديش نأ ن :هديالف احح ادنيقتعاود

 تاقوأ شعب ىةماد 1 عوضوملا فص وتاقوا عيج ىفةمادو : هد رو رض :

 ةااورك د يا ْ

 لضا ةسارللا هلو رتتملا ةيح دا نيك رن ماا اتي ا

 انلوقنوكياك ( ةمامدقاطم ديلاس ) نم ( وتمام لب وشم ةبجوم ع
 وهو روك ذملالاثملا ىف اتاك مادام عباصالاك رحم بتاك لك ةر و رضلاب |

 زاوكينملا كاثملا ف اادال انلوكو ةبحوم ةماعةظورتكماينم لوألا ءددلا

 طرش نا لعا ةبلاسلا ةماعلا ةقلطملا نع ةرابع اهنم ىناثلا ءزحلاوهو !
 بلسلا و باجيالاب نيئ جلا فالتخا فيك ل! بسح ةيكرملا اياضقلا بكرت

 تاحالا افا ' ملواو ةيزجلاَو ةيلكلا ىف امنافتا ىلاسحترا ظ

 ةروحملا اياضقلا ليبق نم نازل نوكي لب بيكرتلا ققحي مل بلسلاو |

 نوكي لب بيكرتلا ققحت مل ةيلكلاو َةيَرلاىناقفت ملولاذكو |
 ىاثلاو ةبجوم اهنم لوالازحلاو ةرواحيملا اياصقلال يبق نم نازملا |

 اهتملوالاءزجلاو ةروك ذملا.لاثملاىف ظ ةبحومةبكرم اتناك نأ ةبلاص

 كمل او. *ىصس كوبل اس ةبكرملاتناكن ا ةبجوم ىناثلا ءزماو ةيلاس
 ديقلا ةلزنم اهنم ةيئاثلا ةيضقلاو ةبكرملاى زج نم ىلوالا ةيضقلاىف |[

 هلح ورسسملاىا (نئهو:) ل أ اعز 0

 دحاوْنآ ىف ةدحاولا ةيضقلاىف نيمكملا ر دال طيس رهوج لقعلا ناف |

 شالة رورضلاب انل ودك ةيلان ) ةصاخل اقل وردلا يا (تنكانال ْس 0
 5 بتي 2 0 ) اهنيك رتف ان 2 اكاد 23 ماك مادام قعدان زكا بناكلان

 ةصاخلاو لصفلا عم ماعلا

 الو زايتمالاديفنال هال

 ىناذلا ىلع عالطالا

 لصقل ا عم ةصاخلا اذكو

 عالطالا ديفشال اهنال

 زايتمالاو ىتاذلا ىلع

 رظأ هيفو لصفلاب لصاح

 دبق لك نا نال انال

 عالطالاو ازييعالاما وهف

 ديش اير لب ىناذلا ىلع

 ةدايز ضراوعلا عامجا

 ةلوهسو ةيهللأ حاضنا

 ةقيقحلا ىلع عالطالا

 قف ممثل | هب حرص اك

 اريثكو تاراشالا

 ضراوملا توهضنام

 سانجالاعضاوم ةماعلا

 نا باوصلا ليقو
 ضراوتلا :نم :بكرملا

 مسعر ةصاخاو ماعلا

 نم ىوقا وهو صقان
 كرم اواهدحو ةصاخلا
 ماعلا ضراوعلا نم
 كرملا اذكو لصقلاو

 امه وةصاخلاو لصقل ا نم

 لصفلا نم نالجلا

 لك ىاثلاو هدو

 بجب و لوالا نم
 (زارد>الا)ايلدعابوحو

 هن وتمملا“ طالغال ١ نع

 فارس ندع) ىا
 ىف ك4وانن لع ىثلا

 ( ةلاعجلاو

 معلا نوكي نا وهو
 ابيوس لك نديزاو

 ةرعملا

 تودعلاو هكرذإ تاك اذا ع هد” 00 ان 0 اع ل 8 5 00 1 الاي 0 لما ْ

 قى دحاو نب ند ذم فنا ' ىذادو 3 20-- !و نيناكم ف نياق 'ىثلانوك ةكر + !نوكي ناب نيد .

 ا
 اموهند ناك اداأما



 5 جوزلا) ئ 1 هن رع ىئىرود في ردالاف ةكرحلاهناش نمامع ةكرخلا مدع نوكسلان وك ناب ةكلملاو مدعل ل امن

 ءىثلا في رعت نعو) لوالاىف أك هيف مالكلا (درفب سيلاع
 ءاوس )ايو تا

 ةبثرك فقوتلا ( ناك

 ارود ىم<!و (ةدحاو

 ةفيكلا لاقيإك ) أحرم

 اللاو (ةهباثملا عقتاهبام

 ةهب اشملا لاعب مث) ةهب اشم

 وا ةيفيكلاف قافنا
 ارود ىملاو ( بتارع

 نانثالا لاب اك ) ,| رمغم
 جوزلالاقيمشلوايوز

 مث نييواستك, مسقنلاوه
 امح نايوا_.تملا لاقت
 ديزبال ناذللا نأ ثلا
 مث رخالا ىلع امهدحا

 ايم ناكشلا لاش
 فدل ةانحو ال

 ف .مزايذا رثكا .رعفملا
 مدقت حرصملا رودلا

 نيب رع هفن ىلع "ىثلا
 (بجي)تاارعرمتلا ىو
 نار اناسحسا ايوحو

 طالعالا نع ( زرتح

 لابعتسا نع حا) ةيظفللا

 ( ةيثحو ةببرغ ظافلا.
 نم رهاظلا

 ىنمعي ةيشحولاو ةيرغلا
 ةرهاظ ريغىا )دحاو

 انا قءايتلا كالدأا
 ىف عشلالاقو ( ليأسلا
 ةبىغ ربغ تاراشالا

 نا هن رايق

 داراو ةنشحو الو

 نوكي الام ةيرغلاب
 ىو لامعتسالار وشم

 و ةدانتفلا ةلباقم 4

 ىلع لعشيام ةيشحولاب

 20و ق6 2 ا 0 لكاح 0

| 

 0 صخا ىه و ,هغاق موهفملا بسحب ولخلا بسح ىلكن بث

 1 تلد 7 ملا (هيلع فوود 3 3 حو

 يخوف نهوذماف
 بتاكلا نم ١اثملا ىفاتل وة ناف اف ( ةماع ةللظم

 ةرابعامتاد ال انلوقو ةبلاس ةماعةط ورششم اتاك مادامعب ا

 نم: اهتبلاس بيكر تن وكيف ةبجوم ةماعةقلطم نع

 بس ما وداللابةديقم اهنال نيتقلطملا ةمئادلا وذي رو ضال اياك انابت نابت

 2 وعلا رس

 | بس 4# ةر ورضلل نابم وره هاظوهوتاذلابسحن ماودان ابموهوتاذلا

 ىف ماكتاذلا بسحب ماو ودلا٠ نه صخاتاذلا بس< ةرورضلا نالت اذلا

 هنال يك كاذلا يع ' ما وداللا وهو معالا ضي ذيهن وطئ اسيل | نعي بسلا ناد

 نابموهن ةقلطملا ةئادلا نع ةرابعوه ىذلا تاذل بس 1 ماودلا ضيقن

 نع ةرابع ىهىتلا تاذلاب سحب ةرورضلا انههوهىذلا صخالا نيعل

 01 دل ابو, ةطانعا لم وتقلل: نيب :ثارؤلتق .ةقلظللا"ةينراورتحلا
 |١ ثلتلااءاضقلا كلت نيب ن وكي اكققحلا بسح اياك نابت نيتقلطملاةمئتادلاو

 أ | ةماعلا ةطورسشم ا :
 صخاديقملا و ةقلطم ةماعلا ةطورعثملا وتاذلا بسح ماودالابةديقماهنال

 || اهنال ةيقابلا ثلثلا اياضقلا نم صخا اذك واهنم صخا نوكتف قلطملا نم

 . ىهوةصاخلاة ف رعاا ) ىهاهنم (ةيئاثلا)ةبكرملا و ةماعلا ةطو رسثملا نم معا
 مك ىلإ اةبجوملا ةطيسبلا ةيلخلا نمي (ةماعلا ديف رعلا) ةصاخلاةيف رعلا ىا

 عوضوملافصو ط د يع ةلس وأ عوضول | لومحلا ت وبن ماودن أسف

 | || قتقبس تاذلا تسحب .دييقتلا ةدباف ( تاذااتس < ماوداللاديق ع عم )

 ٠ ةاعاخل اًذيق على (تناكؤا) ةنعا ك[ةّتق زعل ال[ رز ةماخلاةطورشلا

 أ( || ةبجوم نم )لصاح ةماخلا ةيف رعلا ةبجوملا بيكرت ىا( اهيكرتق ةبجوم )
 | ل و ا مةبلاس نم وةماعة يف ع

 || ةماعدبف ىدبلاس نم) لصاح ةصاخلاة يف رعلا ةبلالا بيكرتىا (اهبيكر تق
 ديل دوا دا ابلس و)اباجنا ةصاخلا ةيف رعلا لاثم ىا ( اهل يسيل

 صاك ىذلاوه ابلس وا اياا ةصانخلا ةقعيرجتملا لاثم ىا ( مام

 ال ايئاكمادامعباصالا كرم بتاك لكان) وق نم ةصاخلا ةطورشملا ىف

 ىهوامادالابتاكمادام عباصالا نك اسب بتاكل ا نم*ىثال انلوق نم و امت اد

 | ' ىه و نتيضقلا نئتاه

 0 ئئ55952525295252595294246461646414134394656461641919594291954441يي 2-2-4222 2 ا ب ب م تت تأ م تت تثتآ <

 لضا سوطسالاو تاسّوطسالا ق وذ سةطسا رانلا لامك ةدافالاوهو را انوقم هنوكل ) ةبذمل اهلي اقم ىف ىحو

 زاجلا-لامعتسا نعو ندملاو تابنلاو ناويخلاىا ةئاتلادتلاولالوتغا اهنال تانّوظسا رّصانعلا ىع# امناو تكرألا



 نوكيالوه انلقهنب رمتىف ةذوخأم اهنوكل ةئيرقعمالان وكمال زاهللا ليقناف قملا ىلع ةلاد ةنيرق تناك اذاالا كرتثملاو |
 ققحما لاقو يلام ةااولا رتل رخ ىحو هل موا 6 ١١إ/ رف  لمتس مل ظفالانا ىلعةلادةنيرقعمالا ٠

 1201 ةيرالا طافلالا ةصاخلا ةطورشملانال ققحلا بحت ةصاخلا ةطو رسشملا نم اقلطم معا
 ىلا اهنم نهذلاردابتل || ةرابع ةصاخلا ةيفرعلاو اهتاد ال صولا بسحن ةرورضلا نع ةزابع

 فصولا بسحن ةرورضلات ققحم ىف .فصولا ب سحي : ما ودلا نع الول ةدوصقملا ىناعلاربذ
 نانبمو نكم رغ نم ااد ل فضولا < ءاودلا ف

 نم ةماعلا ةْط و رمثملا نم معا و فلسام ىلع نيتةلطملا ةادلا و ةيرورضلا

 هدام قدم اعلا لم ويقل قرصا وةضاخل | ةلح و تل اعدام فاه داصتلا

 ناك اذا ةماعلا ةطورشملاز ودب اهقدصل و اهن.ود ةقلطملا ةيرورضلا

 تالذمالاةضوتلا ني وحاز ةوديس ا سما
 ةماعلا ةذكملا نم و ةماعلا ةقلطملا نم صخا اذكو قلطملا نم صخا ديقملا

 ةطورشملاف عوضوملا فصو نا لعاو ةماعلا ةيف رعلا نم عاام وكل
 هاف عوضوملاتاذل اقرافم افصو نوكي نا بحب نيتصاخلا ةيفرعلاو ||

 فصوناكعوضوملافصو ماودب مئادلومحلا فصوو هل امئاد ناكول

 لاقاكفلخاذهتاذلا بسحام ادال ناك دقو عوضوملا تاذلامتادلومهلا

 ديدوجولا )ئحاتم (ةيلاثل د لا و هيلع هللا ةج ر ىزارلا نيدل | بطق

 (ةماعلاةقلطملا ) ةيرورض اللا ةيدوجولاىا ( هوتي رو يالا
 لعفااب هنع هبلس وا عوضوملا لومحلا توبشاهف مك ىبلاةطيسلا ىا

 بسحن ةرورضاللا.ديق ام'او ( تاذلاب سحب ةرورض اللا ديق عم)

 ةقاطملا نع ةرابع اهنال ةيرورضالل | ةنكملا ةينيحلا نعازارتحاتاذلا

 0 0 فصولابسحن ةرورضاللاب ةديقملا ةماعلا

 ثيح اهلامعتسا ةردن ىلا بطقلا راشا ةردان يملا مولعا ىف اهل امعتسا
 هوا (قكو) 5 أوف رعت . ملو بيك رت ل١ اذه اوربتعي ملولاق

 انلوقكةبجوم )ةيرورضالا اةيدوجولاىا (تناكنا) ةيرورضاللا

 |١ نيكرت ا: ( اهتتكر تق ةر ورضلاب#ل :لعتلا, كج اس ناسا لك

 ناف (ةماعةنكمةبلاس ) نم (و ةمامةقلطمةبجوه نم )ةيرورضاللا
 ةبجومةماع ةقلطظم_ لعفلاب كحاض .ناسنالك روك ذملا لاثملا ىف انلوق

 نإ( تناك ناو ): ديلاس دمعة تكمن "نع وأ كةرورضلا ال

 كحاضب ناسنالا نمءىشال اناوقك هبلا

 هيدوحو

 كارتشالاىفو ةنيرقلا
 امو دوصققملا نيب 3

 لماع 'نكل نع نم
 ريغ ىلع 0

 20 نوكبف دوصقملا

 ظافلالا لامعتسإ ْنم

 انه ههفيال ذا ةبرقلا

 وح ةبف للخلاف الصاءىش

 لي أطالب ةفاسملا وطيف
 4 قاع اذخ لوُقاَو

 0 مك

 نحر ةكرشلا
 هب رغلانم ىهوةي زاجلا

 (اياضقلا ىف ةيناثلاةلاقملا)

 اهيفو ( اهماكحاو )
 لوصف ةثلثو ةمدقم

 في رعت ىف ةمدقملااما )

 ( اهماسقاو ) (ةيضقلا
 فد رعغتلا ىلع فاطم

 ( والا ) ةيضيلاوا
 ةىسقلابةلصاخلا ىال قو

 نوكيال حو ىلوالا
 ا كيل ىلا

 لوط عمامه ركذ ن وكيف
 م.اليال هنا ىلع عبتلابهليذ

 لَوكاو ماقالا دفن
 ىل و يهل |ناب مهضءب حرص

 و مجلاو ةروصلاو |
 ماسق| لّقملاو نسكدلا]

0 
 نا 2 رهودلل ةيلوا

 2 حا كشالو ةلصخل!تايهاملانمالوا ة ةريدع ءاا ماسق ال أ ىه 7 او الاماسقالاب مدوبما ةيناثل |ةيسقأ اي لصح اهضعي :

 ١ مالت ا تيدارسر لودملابكرملا انهه دوصقملاو نكرم ىا ( لوق ةيضقأا ) ”ليبقلا اده نم ةلصقتملاو ٠



 7 اذ ال لا دننأ 2 ىذلاظ :وقللا كر 1| ىلد ةيضقلا قلطب دقو (بذاكواقداص لاقل كلذ ىأ (هنا) ظفاي هع

 ةلظوذلملا ةيضّقل | ىلد فا ردت دا اذه قايطناو بذاكوا قايم

 ةلوؤعملا ىلع هائلج

 ىلا ىيطتلانظ نال
 ىلاو كاذلاب :ىاحأا
 قالطاةنضرعلاب طافلالا
 زاجم ظوذاملا ىلع ةيضقلا

 لادلا ةيع ليبق نم
 ىف م اك لولدلامساب

 الف“ ىثزجلاو ىلكلا
 كارتشالا باعت را نم

 لاقو ماقملا اذه ىف

 ةيضّقااقّدحلا في رشا

 ىلّقعا !موهفملاوهةلوقعلا
 هلع م وكل | نم كرا ١

 عوقو نع مكملاو هبو
 هذهفاهعوق والو اةيسنلا

 اه |َتمَح نم تامؤلغملا

 0 نهذلااف ةلمغاح

 ىبح اهب لملاو ةيضق

 اماو مامال ادنع اًدن دصن

 قيدصتلاف لمئاوالا دنع

 ىذلا مولمملاب علا وه

 الوا ةبسنلا عوقو ره
 دقو تفىع اك اهعوتو

 ىننع ىيد_صطتلا قلطي

 ةيضقلا

 قب دصتلا

 ىلع هب قدصألا

 هلا نال

 عيمجاما اهبالا قاعتيال
 اهضعبوا اهسازجا

 مهنا ةحعاسهيف لوقاو

 ةيسنلا ناب او-رص

 ةيضضقلا ءزج ةيمكحلا

 اهروصت نأ تفىعدقو

 مامال دنع تب دصتل اءزج

 مهلوق ىلا رظن هلملو
 ءازجاب ىمحتاعا ةيلجلا

 هرهظا 4 د )7:

 ١ وسد يا ةراب ح ةرورضلاب ا اناوقو ةداع ةقلطم ةيااس لعفلاب

 ماودلا وةرورضلاتققح ىت 0 4 نيتعا ائعلا ٠ ند اًولظم م ىهو 01

 را ربغ نم - رورضلاب 3 ةيسنلا ةيأ او 2 عا ري

 نمةمادلا 00 عاو ةرورضالل اياه 2 ,ةمل ةقلطملا ةير و ضالة 0

 هك اذل [قدصلو ء هروؤر ضل: 0 لاثألا ماودلاةدام َْق اههفداضتت هحو

 هحو م ,عا اذكو ل َْى سكعلاب وةر ور ضل اةدامىف | مود

 ةصاخا ةطررشالا ةدامىف امهثداصتل نيتماعلا ةيفرعلا و ةطورشملا نم

 ما وداللا ةدام َْق امن ودب اهقدسصلو ةرو رضلا ةدام امم ودب امه©دصاو

 نمو ديقملا صوصخل ةماعلا ةقلطملا ٠ نم اهلك صخاو فدولا بسك

 ةادحر بططقلا هركذ اذك ةماعلا ةقاطملا نم 3 اهلاف ةماعلا ةنكمملا

 [ ذو ةفاللا ةيدوحولا) ىه.اهثم ( ةعبارلا ) ةبكرملا و ىلاعت

 'ةطينشلا ةييضقلا”ئا ( ةماعلا ةقلطملا 0( ءاداللا 0

 ديق 0 دقدم ) لعفلاب هنع ةلس وا عوضولل لومحلاتوش | مف م ك2 ىت

 ه هل وق 0 ْم 0

 ةمعاداللا ةيدوجولا ا ىل اعد هللا ها هدر ورمص اللا

 هركذ اذك ةماعلا ةقلطملا نع اهل ازيرمت ةيردذكسالا ةقلطملاساب
 ىلاعت د| يىيصع ماصعل | نف طئاسلا ثحب ىف ةماعلا ةقلطملا ة رشح ىف

 ةيدوجولا ن ع زارصدا ه 1 ماودالاديق عم

 ةمعاداللا ةيدوحولا ( ىهو ر 0 ل 3 عالطالادارا

 امتدح 1 ل ل نلداع 4 ل 0 ل

 أ ؟اهلاتمو ل ا 8 فرخ ا لكيح و ١ نيتماع !! نيتةلطملا ىدحا ا

 ةيدوحواا ىف 0 ايلسو ااا ) ةماداللا ةيدوجولا لان

 اناوقنمو امئادال لعقلاب كحاض ناسنا لك انلوق نم ةيرورضاللا

 ةيدوج ولا نم صخاىهو امثاد ال لعفلاب كحامق ': ناسذالا نم ءىبث ال

 ةقلطم تققح ناتفاطملا تققحن ىتم هلال اقاطم ةيرورض اللا

 تققحت ىّتم هلال اقلطم نيتصاخلا نم عاو سكعلا فالحل ةنكمتو

 اء! دج ةسنل | ةماعلا لد اعاد فصول بس م ١ ءاودلاوا "يدع

 ”ىشااةروص لوصح رمكانوكينا ريدقل ىلع صعاط قيدصتااو ةيضّقل !نيب رياغتلا نم هركذ امو 0 3 ةثلث

 1 18 و وقملاىل د هقأ اماهتاَن



 , دقو مولعمو .لع لك ىف ليقاك ىرايتمإ رياغتلاف لّقماادنه ءىشلا نم ةلصاحلا ةروصلا ناك اذا اماو 0-6 1

 هنءايقلاو ءىثلاىف لوصحلانيب قر ,فاوهمف ' لسال اود مولع 00 ) ١ 0( لقملاب ميا م وه ملا لاس 1

 ليسام ماما نان ]3-7 2ظ2010191>*2* 0 1زؤ|]| ]| ]| 7 . 2
 هب موقيالو تاكللاو

 (تلانا ةيله ىهو) امهقد داصتل هج و نم ئيتماعلا ن ل معا وة ص رد صام ىلع نيتقلط ملا 0

 نالط ةيضقلا لالحا ةرورد || ةدامو ا وك يور هامل ةطورشملا ةدامىف

 ةطبارلا ىا امن روص 0

 هيلع موكحما اههدامو ٍ ةلطملا ن

 ىا ( اهيفرطب ( هنو نيه ل لاقأك رهاظ كلذو ةماعلا ةاكملا نمو ةماعلا 1

 00 - | (ىتلا) ةيتقولا ىا ( ىهو ةيتقولا ) ىه اينم ( ةسماخلا ) ةبكرملاو أ
 ى ليف نرد رفم ُز 5

 نينا : تاو ا أ ةر و ةهحوملا كالت ىف ىا (ابف ف رك ) ةبكم ةهجوم ةيلمح ىأ

 دي ز هضق اني ملاع د مع لمع ا ا ةرورض) م6 ( هباس هباس وأحوضلا :لوملا ترو

 درفملا ناف ملاعب ني دوطخاو 5 تاق وا نم نيعم) نامزق يأ 2 تقوى ( عوضوملا نع ىا 1

 0 نأ نكمام ا نك ' ماوداللاب) بلس او تاودتلا نم دحاو لك( اديقم عوضوملا ا 3 ةوقلاب |( تنل ا

 هير ا 0 و ع رع ن هه دع :اداللا 0

 م اقلطم صخاو فصولا باس ' ماودال ك بيح سكعلابو َ

 ةهبشالو د رفع هنع آلا 2

 نع رييعتلا 0 00 ةيدوجولا نع ء زاريخا 2 توب“ ةرورضب هلوق تالا 11

 ند رفعي ةيضقل | كلت قرأ ماوداللاب اديقم هلوقو ةرشتنملا نع زاراحا هاتاقوا نم نيعم هلوقو

 تولع كا اذ ا تناك نإ ) .ةيتفولا يا (ىهو) طئاسلا عزارس ا تاذلا كيس

 ا اموبدعا قلك ة وسلا كنا وت هوس )1
 1 هذلا كنت || رمتلا ىلع لك دلك لوخد (امئادال سعشلا نيبو هنس ضرالا ةلوايح
 بىكوكح ريقلا لاف ضف ىلك هنال ةيضرفلا هذارفا رابتعاب وه اع'ا

2 

 ةمضقلا هذه توقع

 اماو ةمضّمأ| كلت تدق

| 

 نب ر صحم“ نييض رف نييلكن وكيف 06 بكروك 0 و قح و ظ

 رون لاوز نع ةرابع ةئيهلال ها دنع نايس او ىصخ#د رو ىلع |

| 

 ةيضقلا هذه قوت نا
 ةيضقلا كلث ققكوا
 ريدعا هنأي ه.ف شؤونو

 الذاةيلْطا!ىف ح ةيضقلا
 ريع نا ناكماىف ءافخ

 لوقاوئ د رفع ليلعلا

 تلحتانا ةيلجن ةيضقلا

 نوك ببس نيدرفمولا
 ظ عمم اهييقرطا

 بكرملا ناف طايترالا

 «ارحأ ىلإ ةلبخ مصل داك الكم 5:

 نسحالاو امهيلا اهيف رطب ( لخخ# ملناةيطرشو ملا سيل (9) ديز ملاع وح ديزوح ) هيف 0

 ةيطرشفالاو ةيلج ةيضقلاف طايترالادنع ةوقلابوا لعثااب ندرفم اناك نا ةيضقلاو هو 0 لاقي نا 1

 دحاو لك قاطا ناو سلا رونلاوز نع ةرابع فاسكنالاو رمتلا ||!
 بهذم انههدارملا نكل ةغالا لها دنع قلعتلا رون لاوز ىلع 0- ا ظ

 ىا (اهبيكرتف.) مهفاف هللثلل اًعباطم لاثملا نكيملالا و ةئييلا لها ]|

 ةطيسس ( ةقلطم ةيتقو ةبجوم ن 0( لصاح ةيتقولا ةبجوملا بيكر

 ماكحا فن وكت اما ثيح نم ةمكحلا لع قاهلاممساناف ةروهجم ريغاد
 اهقسرعتو ةبكرملا ةيتقولا نم ايلوا أزج نوكت اهنا ثيح نمو اياضقلا |

 ىف انلوق ناف ( داع ةقلطم“ةبلاسا) نم (و) ةيتقولا فيرعت نم مولعم ١
 هنيي ضرالا ةلوليح تقو فسم رق لك ةرورضلاب ةروك ذملا لالا
 ةقلاع نع ةناسع انماذإلا :اوقو ةقلطم ةيتقو ةبجوم س عدا | نيبو

 دنع ْئ د

8 



 الف ةيضقلاىف ربتءم يكحلا نا هيلع هجوتو ةيلمحفالاو ةيطرش ىهف نيتيضق ىلا تاتا نا ةيضقلا لاّديدكو

 نيئيضق ىلا ةيطرشلال < فيكف ةرورض هريغب طبترب

 لقتل لا ةسييرقلا

 نامزلي هنأ مهودالو

 هضقاثي ماع 4 توكي 1

 لل ملاعب سيل ديز
 ناتيضق اهيفرط نآل
 لمفلا نه ةديعبل اةوقلاب
 ةظومل# امهبف ةيسنااذا

 ةيطرششلا ف رظى والاب |
 نا نكي اذلو البصفم“
 درذم اهعضاوم موص وت

 ةيطرسششلا فرط فالخم

 انهيف مكي ىتلا ”ىعو
 هبحوم :(هيضق قدصب

 ةيضق قدص ري دقت ىلد

 ةيلاسوا ةبجوم (ىرح

 قدصب اهيف مكح نأف

 ىرخا ريدقت ىلع ةيضق

 انلوةك ) ةبجوم ىهف
 وهف انانا اذهناك نا

 مكح ناو ( ناويح

 ةيضق قدوص للسب اهيف

 ىهف ىرخا رب دقن ىلع

 نسال ةظلوفك» هيلات

 وهف اناسنا اذهناك نا

 ةلصتملا ف ةيطرشلا

 ةيضقلا رمح فال
 ةيطرشلاو ةيلجلا ىف

 نيب ىفانتلاب اهيف مكحي

 امهنابىا(اعم ب ذكلاو

602-52 

 (تناكناو) قالطالاب فس“ هيلا م * ىو الاثل وق ىهوةبلاس 5

 ئث 00 انلوقك ةبلاس ) ةيتقولاىا
 ع

 .تقو فس“ رم 4

 '| ةالاس م ) لصاح ةيتقولا ةبلاسلاب يك رتىا ( اميكرف امئادالعيرلا

 نامزومدرتلاتقو لاقب دقو ( ةماع ةقلط»ةبجوم نم وةقلط» ةيتقو
 فلامويلا ىف انزع رمقلا ناكاذا مدرتلا

 الو نمش لك ن٠ نيرثعلاو سداسلا مويلا لب نرشعلاو ىناثلا

 ا لو ريش لك لوا نملاتمل ةعينرا وا لاياةنام قرمقلا تست

 ” اا ال نعل مهنم ةبرحمأل ةئيهلالها دنعروهشلا نم رهش

 ىهو ىلاعت

 ةيدوجولاوهو لا 0 قالط الا 0 ةعاداللا ةيدوجولا

 صحا

 ننكعتت الو نات دوجولا ققحن هولا تح ىف هيزورخ الا

 ققح اذا 2 هج و نم نيتصاخل | نم صخاو [ىهنم [ اقلطم صخا نوكتف

 | عوضؤملا تاذل ئرّورنض فصوا١ناك ناف فصولابسحن ةرورضلا

 .ناتصاّل او ةئتقولا ىه ىلا ثلثلا اياضقلا تققحن تاقوالا نم ءىبش ىف

 مادام لظم اي 1 2و رخلاباتل وفك

 الو ف ابدملا ةفصتملا تاوذلل ان رورض ناك 1 فاس الا نافاماد ال

 ةفودوملاّتاوذلا اير ورمض مالظالا ناكفا «كاللابر ورض مالظالا ناك

 نكيمللناو فاضالاب فضلا دارفا فاصتا تقو ىف فاضنالاب

 تقوتلابوا ما و عم

 ديئقولا نود 'ناتضصانقلا تققحن عوضوملاتاذل ايرورتض فصولا

 | ناف امتادال ابتاك مادام عباصالاك رحت“ بتاك لكةرورضلاب انلوقك

 نكت ملا ةباتكلا

 او اكد اكلات ئرورتخلا عباصالا كرح نكي مل تاقوالا نم

 || ملاذاو ىناثلا 0 هدكقولاقدص# فان ةكقو: قا تناقل داوقأل

 ّق د 6 أك ةيتقولا ققحي -و قامخ اذلا ققحمت 0

 ةطاقرمتملا كييف اذا انه“ اقع اذ ذل 0 نيبو هند ضراآلا ةلوايح

 ةوقلان ةيضقاادوصقلانا باوجلاو

 || مويلاو عبارلا مويلاىف لب نما

 ا وهو اعادال قالطالا ٠ 7-5 ناب رابع نيت دوج ولا نم

 | تقو ىف ةيناكلاب ةفوصوملا تاوذلل ةيرورض

 : ---6 06 | 01 ا ا ل
 ا 2 : 3 . 5 ها نايذكيال و امم ناقدصب ال

 ياانهع وا نايدكي دق امتهكلو ب نم عل 7 ئئا (طظطدف ا_هدحاى) نيديضق نيد قاذتلاب اهف مكعوا اءم

 |اًكالذ بلس ىا (هينن) اهيف مع وا ناتد_تب اعرو امم نابذكي امهنابوا نافدصي دك امهنكاو 7 نايذكي



 ني انكي انلودك قاثلاو ( ادرفوا 0

 ققحت ىتم هلال اقلطم ةينقولا نم صخا ةصاخلا ةطرمثملا وكت فصولا

 تاقواضعب فصولات اقوا مديمججو فصولا تاق وا عيمج قةرورضلا

 ةيتقولا ىلك سكع ريغ نمتاذلاتاقواضعب ىفةرورضلا ققحت تاذلا

 امهتدا اصتل هج و نم نبتماعلا نم *ماونيتقلطملا ةمئادلاو ةيرورمذا هني ايم

 مرد ناو رو رمملا د01 اهنودب اهقزكإ ١ ةصاخل ا

 ةنكملاو ةماعلا ةقلطملا نماقلطم صخاو فصولابسح ماودال ثيح

 (ىهو ةرشنملا) نقاهنم ( ةسداعلا ) كرما و رهاظ كلذ ةماعلا

 0 وو 0
 نع دعا ([ ةنغ) لومجلا حاس ىا! ديس" رضوا عوضوللا

 اك را عوضوملا
 ريغب دييقتلاو ( تاذلابسحن ماوداللاب ) بلسااو توبثلا نم دحاو

 ةنكمملا ةينيحلا نعزا ترا ب ةيتقولا نعزا رح ا نيعم

 ةرشننملا ىاتناكّا )ةرشتنملاىا(ىهو )ةيتقولا ف ماك ةيرورضاللا

 اهبيكرف امئاد الامتو ىف سفذتم ناسنالك ةرورضلابانل وقك ةبجوم

 ةطيسب ( ةقلطم ةرشتنم ةبجوم نم ) لصاح ةرسشتنملا ةيجوملا بيكر“ ىا
 ةيتقولا ىف سه اك ةروهشملا ريغلاةطيسبلا ةقلطملاةيتقولاك ةروهشم ريغ
 نان الكمر ورضا لاثلا فان رثبنأق ( ةماوتلطم ةيللس أ نعل

 ةماعةقلطم ةبلاس امناد الانل وق وةقاطم ةرشتنم ةبجوم امتقوىف سف 2٠
 نيف ناسنالا م ءرثال اناوقك ةبلاس ) ةريشثنلا | ( تناكذاو

 لضأ هرينلا ةيلاسقا كرت ا( اهل نع اان
 ةقلطاا ةيتقولا نا معا 1 ةماعةقلطم د .حوم و ةقلطم ةرشننه ةبلاس نم م)

 امجدحا ىف ركح طئاسلاىف نيتدودعم ريغ ناتطيس ةقلطملا ةرماننملاو

 تيع*ىل والافامتةو ىئةرورض !ابىرخالا ىف ونيعم تقوىفةرورضلاب

 وا ماواللاب اهدييقت مدعل ةقلطمو اهيف تقولانييعت رابتعال ةينقو

 لّدحا امف مكحلاتقو نيغت ىل املاال ةرششتنمىرخالاو ةرورض اللا

 ةديقم ريغامم ال ةقلطم تيع*و تاقّوالا ىف | رشتنم نوكيف تقو لكمكملا

 نيتماعلا نم هجو نم صخا ونيت ادلإة نب ايم ىه وةر ورضاللا وما وداللاب
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 طتبرب اهب) عوقوالاو
 عوضولاب لومحلا
 نيبناجلا نم طابترالا
 اطايترا دشا هنكل

 ةيسن ىعستو لومحلاب
 ) ظنالاو ( هب

 ءىثلا لاقينا بسانملا
 ةطبارلا نم ”ىجح امل

 لادلا) ةكرح ن وكت دق
 ةسنلا كلت ىأ (اهيلع

 ةبسنلا ىلع لاد وهو
 ا لااا 225252525952553 2 0 0 م 2 6 يي

 مسالا بااقىف نوكيدق .اهنكل لقمتلا اهلداقتسا مدعل ةادا ىه اولاقؤ (ةطبار ىعس) مازتلالاب ض:اةيمكحلل ١

 ملع وح ديزى وهناإب لوالاؤ شقونو امئاق ناك ديزؤ ناكك ةملكلابلاقو نوكتدقو ملاعوه ديزي وهك



 | الار لمقلا ريغ هيومجتام دير ناو الما ةيسنلا لءتلالدالوًادتبم. ةببرعلا لحادنعا وهون ليز ىلإ اع رق
 أ ناقد ودك اتلاو رصحلا ( 8*١ ) ديفت انا وهف نوكي نا ريدقت ىلعو ملاع ديز لثمف نوكيال وهف .

 تعنال ريغ هدام

 ةنسذلا ىلع هلالالدالو

 هنم هش ىذلاو العا
 ىهابنم ( ةعباسلا ) ةبكرملاو ةصاخلاًدذكمملا نم اقلطم صخاو ةيتقولا || برعلا ةفلؤ طبرلا

 ةهجوم ةيلج ىا (3ىللا ) ةصاخلا ةنكمملا ىا ( ىهو ةصاخلا ةنكملا ) 0
 ( ةقلطملا ةرورضلاعافئراب ) ةبكرملا كلت ىف ىا ( اف كح ) كه 1 00 5
 بلسلا وباحيالا فرط نع ىا ( مدعلا دوجولا ىن اح نع ) السب ىا || مل ةيبارعا ةكرح الب
 0 هلوقو هللا ةيرورضلانعزارتحا خلا ةرورضلا عافتزاب هلوق 0 20 00 5 8 - :َس الا ءك ل اهنم رهف

 ةدكمللا ا ( ىهف.) ةماعلا ةنكملا نع زاّرحا مدعلاو دوجولاى اح 0 1

 000 1[ اتارتت ةحوم ) ةطاتلدتكملا يا( تناك ءاوس ) ةصاخلا
 هلو دعاع ةنكح» ةبحاوم نم بكم هناق ( 0

 بيكر .ظفل يف نكي ملناو ماعلا ناكمالاب بتاك,ناسنالا نم*ىثالانلوق
 !] فك دلابا واو انهم كبك رب هانغم ق0 تبلسلاو باحيالا نم

 | ديول لم كم هناك ( تاع نابنالا نم > رث ل صاخلا ناكمالاب
 هانعم ىف نكل بيكرت* هظفل ىف نكي نا وةبجومةماع ةنكمت نم وةبلاس

 ةصاسخلا ةنكملابيكرت ىا ( اهيكرف ) باحيالا و بلسلا نه بيكرت

  ؟عدلاس نمو ةماع ةنكع ةيحوم نم ةبك سدح وملاةصاخلا ةئكملا

 ةبجوم نمو ةبلاس ةماع ةنكمت نم ةبكةصاخلا ةنكملاةبلاس وةماع

 ةبجوم امعدحا نيتماع نيتنكم نم ةبكح رم نوكتف ةماع ةنكمت

 اتت و ناكمالا ص [ ا ودخاال :ةتكشام اهيعف و ةبلاس ىرخالاو

 رئاس نم اقلطم معا ىهو ةماعلا ةنكملانم صخا ان وكل ةصاخلا

 ئتءاعلاو ا نم ماو ةقلطملا ةيرورضلل ةنابمو تابكرملا

 2 صضخا وما 1 .كيل 3 ند اًقاطم سصخ+اوةماعلا ةقلطملا ٠ نماقلطم صخاو

 نماقلطم ماو نيتدوجولا نم اقنطم ل

 دةوهنم كلذ مهف مفرلاب

 ىلا رافلا ناب باجي
 ناب حرص هرس شدق

 ةفسلفلا اولقنال ةفسالفلا
 اظفل اوداراةب رعااىلا

 هنع ربيعيام ىلع لدي
 مهل ودب ةيسرافلا ىف

 سس سل سس | يي يي تأ أي  تثتذآ آخ ب سس

 ةينانويلافو تتسع

 او راتخاف نيتسا مهل ودب
 مهناال كلذل وه ظفل

 وه ظفل نا نوعس

 برعاا ةنلىف عوضوم
 لمعتسم وهوا طب رلل
 3 شقوتو هل ص دنع

 ناك لوادم ناب ىناثلا
 ةطب ارلا لول دم ىلع؛ از

 نامزلا ىلع ناك ةلالدبأ
 ى :هللخ دعال-  ئذلا

 هذه لوقاو طدرلا

 ناب مكحلاو ةكقانملا
 ىلع لأدب ةادا ةطبارلا
 درحم ىلع لدام اهنا

 حراش لاق نكل ةبسنلا

 رس ١ نيد. ماطظملا

 ةطبارلان ا ىلا هذال

 در ىلد لدن ىلا ىس

 ةملكلان اب ضيا حرصو اهنامز ىله لدت ةبسذلا ىلع لدتاك اهنال ةطبار ةيدوحولا تانكلا“+ 0
 *ثدحلا ىلء اهتلالد رابتعابو ةطئار عوضوملا ىلا نيمملا لومخلا ةبسن ىلع امهتلالد رابتعاب قتثملا مءالاو

 ةيرورض اللا ةيدوجولا دام ىف اهقداصت)ل هجو نم ةماعلا ةقلطملاو

 ةوقلا نم ن .كملل جورخ ال ثيح اهنود ةماخلا ةيكم ا ىدبقلاو

 ٠ ةنكملا نم اقلطم صخاو ةرورضلا ةدام ىف سكعلاب و لعفلاىلا
 | 5 0 ا اناضقلا معا هلا يكمل نا رهظ دقف ةماعلا

 0000 اة ردلا وطكاجلا سا ةفلطلا ةيرورذلاو تانكرملا معا ةصاخلا
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 فذحي دفو) طافلا ةثلث ىلع اهلاتثال (ةيثالث) ةطبارلا ركذ نيح ىا (دينيح) ةيلجلا (ةيضقلا) ىعسيو لو
 برعلانةَقلابطقلاقو

 اهريغوا ةينامز اهفذ دع ريوصتو للاعت ديلا ةجحر اعقل لاق أ” هحو ىلع تابك ر ملا صخا ا

 ةطيسلاو ةبكرم اماو ةطيسب اما ةهجوملا يللا نا ةهجوملا مسقت

 | مادام هنع هبلس وا عوضولل لومحما تود ةرورضب اف م ع 0 اما

 عوضوأللا لومحلاتوبث ماودي ,كحي ام اماو ادوجوم 5
 70 ارق كح ام اماو ادوجوه عوضوملاتاذمادام هنع هباس وا

 اماو عوضوملا فصو طرشب هنع هباس وا عوضولل لوم |

 فصولاطرشب هنعهباس وا عوضولل لو. لا توبتما ودب اهيف ركح ام

 اماو لعفلاب هنع هباس وا عوضوللالو.4لا تو اهيف مك اني لمأو

 ه ىل والاف, ىلا ىنئاخلا بئاحلا نع ةقاطعملاةر ورضا عافترااهيف مك ام

 3 ةثلاثلاو ةقلل ادملا ةمئادلا ىه ةياثلاو ةقلطملاةير ورضلا

 ةسداسلاو ةماعلا ةقلطملا ةسماكاو ةداعلا ةيفرعلاىهةعبارلاو ةعاعلا

 ةتسةطيسبلا انلوق نيف عاونا ةتس اذك هناش ءىبث لكو ةماعلا ةنكملا

 تاذلابسح ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةطورشملا اما ةبكرملاو عاونا

 ةماعلا ةقلطملا اماو تاذلا سس < ماودالل اديق“ من عم ةماعلا ةيف رعلااماو

 ماوداللاديق عم ةماعلا ةقاطملااماو تاذلابسح ةرورض الا ديق عم
 هباسواعوضولل لومحلات وبث ةرورضب اهيف مكي اماما وتاذلا بس

 اهيف محن اماماو تاذلاب سحب ماوداللادبق عم نيعم تقو ىف هنع

 عم نيعم ريغ تقو ىف هنع هباس وا عوضوللا لومحلا توب“ ةرورضب

 ةقلطملا ةرورضلا عافتراب اهيف كعام اماو تاذلا بسح ماوداللاديق

 ىهةيناثلاو ةضانل ةطورشأاىه ىل والاف مدعلاو درجولا -- نع

 اماوطقف ةينامزلا رك ذ ]|
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 ةيضلاف) تصانل وق لثم

 نانالا اكوجك ةجون
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 هنم ةموهفملا ةيسنلاناف

 نإ ع اهب قل ىه

 لوغ عوضوم لا لاس

 حل ناو عل ثيح

 همن تناكناو) انهه

 نا لاقي نا متي اهب 0 1

 سبل ناسنالا انلومك ةيلاسي ةيضقلاف) تنسن 51 ةموهفملا ةيعازتنالا ةيسنلاىهو (لووحت سيل عوضولا'

 ثيح لومعح سيا عوجوملا لاقي نا ع“ اهم ىتأ | ىح هلم ةموهفلا ةبسنلا ناف. ناوي ن سيل ناسنالاو ربح

 ةيدوجولا ةعبارلاو ةيزورض اللا ةيدوجوااةئلاثلاو ةضاللو مالا ٠
 ةكمملا ةعئانسلا و ةرشتنلا ةهدااسلاو ةقولا ةفالإوةةعاذاللا
 ةتسلاو عاونا ةعبس ةبكرماف عاونا ةعبس اذك هناش ءىث لكو ةصاخلا
 ةئلث اهءاسقا ةهجوملا ةيلجلاف ةهجوم ةيضق رشع ةثلث ةعبسلا عم

 ةهجوملا ماسقا و ىناثما ىنمملاب ةماعلا ةطورشملا نع رظنلا عطق عم رشع
 ىلاعت هللا هجر بطقلااهركذ اكىناثلا ىنعملاب ةماعلا ةطورشملا عم

 | علبتف موهفملاو لج ا سيح شع ةشلثلا نيب تيتلااما رشع ةعرا |[

| 
 مولعم ريغ تاغللا ميج ف اهفدَح رقاوح نال ديقلا اذه 4 يع 2 0-0 اع (تاغالا ضعا ةطبارلا
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 "افاد بس وه امو نعال | نسق سسك وه مم معا انهه ةههلال قو انيسوصعلا لتنو انهه عمل ناو عم

 1 كلش ديقلاركذ انا 4« 4"١ إي (انيعم اصغثناكنا ةيل عوضومو ةبذاكلا اضل العشبل

 ناو م د_حاو 3

 صخ* ىلع ضياثاسنا

 تت ( مم هنكل

 ( ةيصخلو ةصوصخم

 اصغش اههوضوف نوكل
 اذه ناك الو انئيعم

 عوضوملا رابتعابميسقتلا
 ماسقالا ياسا طخوا

 ( ايلك ناكن او ) لاح
 نال ام ةءاسم هيف لوقا

 هاروت مكسحلا

 دال ىلع ل

 ىف ىنزج اس4ءوضوف
 هلوةىف اذكو ةقيقحلا
 هيلعامد ا رفاةيك اهيذ نب

 و ةيلكل ا نم ) مكحلا ش

 0 يا ول ةيضعبلا

 كلا ىا (اهلعلادلا

 سه هنال ( اروس (

 اهب طيعو دارفالا ةيك

 رصحخل (ةروصخم تيمبس)
 وا لكل اهناب عوضوملا

 ( ةروسمو ) ضعبلا
 رولاىلع اهلاىشال

 ةرودهلاىا ( ىعو )

 هنال ) ماسقا ( عدرا (

 لانا اهيف نيب نا

 نم دحاو لك لف

 دارقلا ىا ( دارذالا

 .ةيلكلا ىهف ) عوضوملا

 ناذيذ . ( ةنلاس اماه
 من١ اهاراوس و. ناس

 ةشزجلا ىهف دارفالا نضع ل لانا اهيف نب نا إو دام ناساالا ن مدحاوالوا) دامح ناسنالان 8 0

 : اذه»و ةيلاس اماو) تاع تارا د>اووا (ناننا ريتا انلوقك دحاوو ضع اهروسو ةمح وماما

 مسقتلا محداملالا / ا ٠ للا بسح اهلكو نيعبس و ةينام ىلا

 3 ريغ سماك ما اسقالا نسب ن نايثتلا وهو مقتل ثن تلال هك علا ءانحدل

 سو ب 0 ىلا غ ا ققحنل 1 تيب ١ سمع هل :ل | نمي بسلا اذكو

 اهمح و قلطم 8م وم اهضعل و 0 نأ ققحلا 2 <« بينلا ضعبف

 ماسقالا نيب زيا اعلا هيف كي ا ايدعا 6 اذه 0 هج 8 موت

 ماسق ال | نيد 2-5 موم“ 1 قلطملا موح لا لاو موهفأملا بيسك

 دكا ردنا انها ني ردع همي رالا ناي. ندنلا ءاماواة نه يق ضاك

 اهلكف للا بسحن اما نيعستو دحاو ىلا غلبتف ىلاشاا ىنمملاب ةماعلا

 نوح[ نس اماو اح رثع ةحبرا ىلإ مسقتلا ن وكيل ىلك نءابث

 هجو نم صوصخو 08 اهضعبو اقلطم صوصخو مومه اهضعبفإ

 عطق عم سثع ةنثلث ىلا ةهجوملا مسقت نارهطف ىلكن راب اهضعبو
 | |١ لا رابعا رثع ةعرا ىلا و.قاثلا ىعلاب ةطوورمشملا نه رظنلا

 رك ناف را ميس إ ةتلاو قيقملا مب قتلا عاقجا دام وهف

 وح اما ققحلا بسحب و ىلك نبابت 0 بسحن اهنيب ةروكذملا

 0 مهفاف ىلك ناب اماو هج و مو<“ اماو قلطم :

 نيب ققلا بسحم بسذلا ليصفت ىلع عالطالا
 ىذلا لودجلا ىلا عجاريلف ماسقالا

 لزانتلا قيرطب
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 ء لوم#ىمالس بلساا|فر ديرا نا ضب اهروسو نازدا ناونك:) 0

 « 8١ه ١ 'ةيضقلابلس سيرا ناو ةقباطملاب لكلا" |
| 

 اشاةمحصملا ءاحلا عم ءاطلا اذكو قلطملاعالا ىلا ةراشا ثانيعلا عم ءاطلاو

 نونلاو 2-5 0 ا ةراش سا ميجا و قاطملا صخالا ىلا

 نم دشن ناب نزاع اي راح لود انه انتر ىلكل |نءابتلا ىلا ةراشا

 دعاصتلاق يرطب روك ذملا لودملا ليكشت نكماناو ةقاطملاةير ورضلا

 كلذلف روهشه ريغ ةعبرالا يسناا ىف ودجلا ليكشت ىف دعاصتلا قيرطو

 دحاو ىهو بسنلاطبض نوكي نال لزانتلاق يرطب لودحلا اذه اندر

 ىناثلا ىنعملاب ةماعلا ةط ورثملا رابتعابةرسشع ةعبرالا ماسقاال نيب نوءست و : 1

 ةينام ىلع ودنا بترتي نا نكملببدنالا نكل بالطالالمستاهجوملا ىف ١

 اهدعبملو ىناثلا ىقنعملاب ةماعل اة و رسثملا ىلا ربتعي ملصملا نال أبسن نيعبس و ْ 1

 تاهج وما نم لوالا ىنعملاب ةماعلا ةطورشملاب صملا دعلب تاهج وما نم ا |

 ةينامت ىلا غلبت شع ةثلثلا نيب بسنلاو سشعةثلئثتاهجوملاماستالعجو |[

 بطق كلاس بسأ : لب فضلا تالتلولا مدين 5 حلت ٠ الح ونيعبسو

 اهدعوىن اثلا ىنعملابةم اعلا ةط و رشثملا ريتعا هنال ىر ايلا هج ضلال

 ةيضقلا ىلا بلسلاو باحيالا ىف ناتفلاخع امه ىا( ةيفيكلا فلا ةماع

 ناتقفاومامه ىا(ةيملكلا ىتفاوم )ةبكرملا نملوال اء زجلا ىهىتا ا ىلوالا
 ماوداللابىا ( ام# ةديقملا ) ةيضقلابىا ( ةيضقلل )ةيزحلاو ةيلكلاىف
 فالتخا فيكلا بسح ةبكرملا اياضقلا بكرت طرش نا ىنعي ةرورض

 ىنامةافتارمكلا بنحو بلا باحيالبةبك ما نم ني ملا نبتيضقلا
 ةيلكلاىف اةفاتخا ول املا اههعوضوم تاذ 0 3 زطخاو ةياكلا

 ققحت [بلسلاو باي الا ىفا اتقفتا واامهعوضومتاذ دح: ملواةيزطلاو

 ليبق نم نان وكت لب ةبكرملا ند نيئزج ناتيضقلا نوكت الذئنيف بيكرتلا

 اياضقلا بكرت ىف رتعا اذلف امهنم نكرتلا ققحي ملف ةر واحلا اياضقلا ظ
 داحنالا نم وةيماكلا | ىف قافتالا نه وفيكلا ىففالتخالا نهةثلثلاطورسشلا

 ماودوللا نا رعإ يلاهدسإ جخ ماصعلا لضاقلاهر 5 ذاكعوضوملاتاذ ىف [5

 ووييبوببببو ب وصجوو بوبس وبسس سس بس سا كح

 ةذل بس هنه 1

 اللا نا ) ةبكرملا اياضقلا بيكرتة ف رعم ىفةدعاقلاىا (طباضلاو) مهفاف

 لا )ةراشا(ةرورضاللا وةماعةقلطم ىلا) هه راشم ىا(ةراشا ماود

 ةقلطملاة مادلا عفرو ةقلطم ةمئاد ىتاذلام اودلاويىتاذلا ماودلاعفر وه ,ئ

 بلسا ىلع لاذ وهف عوضول ا نع
 ع باج الاعفر ىلع لاد وهف ةوووصم تقلل اهلنا ىا

 ٠ نال ةقباطملاب. ىلكلا

 / ىلك باجا (با) لكأأ د
 اما وهو هل عفر سيلو
 وأ نك ا للاب
 بلدا او ضعبل توبثلاب

 مازتا الاب ل ديف ضعب نع
 وه»و ىتزجلا باسلاىلد

 نلا نم للا
 باجيالاعم ناك ءاوس
 سيلو ) الوا ضعبأل
 عنا نأ ( نقف
 فلل الا تع
 عوضوملا نع لومحلا

 تلسلا ىلع لاد وهف

 ىلعو ةقباطلاب ىنزجلا
 ىلكلا با-الا عفر

 ديرأ ن1 و, ءازتلالاب
 لاد وهف ةيضّقلا بلس

 باجبالا عفر ىلع
 ىلعو ةقباطلاب ىنزجلا
 مازتلالاب ىلكلا بلسلا
 آل ( سيل ضعبو )

 ةيضقلا بلس هبدارب
 بلذلا ىلع لاد وهف

 ىلعو ةقباطلاب ىثزجلا
 ىلكلا باجيالا عفر

 لمعتس دقو مازتلالاب
 جكودعلا باحالاف

 فالخب ءىهس اك
 مدقتل ضع سيل
 (0 25 كلف رح

 ناويح لك سبا

 نا موتو ( اناا

 اك رك رركللا

 موفبام لك ناف هركذ

 ةركنلاو قارغت_-الامالك روس وهف ضعبلا ىلع وا ىلكلا ىلع م كجلا نا تاغللانع
 علصا مناف دارفالاةيك اهيف نيس حل ناو ) كلذ وجو ةثلثو نانثا ا تاسالاؤف نونتلاو قالاقايسؤ“ 1
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 ”انلوقك ) ةميبطلا اهعوضوم نال ةيعببط ةيضقلا تيعم عوضوملا ةميبط ىلح مكحي ناب (ةيئزجو ةيلك قدصن نال)
 ' عودضوملا نال ةماع ىعس اياضتلا هذخ 6 ٠5 3 لثم نارهجم ضر (مرب تللالاو ند ن0

 ديب ةعربظلا وح اذ
 ةيعيبطلا اولثمو موملا

 نات ظلوا
 دارق قطا نإ
 انماحا [ىسك ةمضعا و

 ةيعيبط لكل انا قحلاو

 ةيسنجلاب هيلع موكحلانال ٠
 اهدحو ناويحلا ةءيبطوه

 تاوتنا تانائاماع
 سعال ا سفن ىف اهل ةيسنجا

 ديقلاو اهتيلك رابتعاب
 موكحملا توبثىف ريتعملا
 سن ىف هيلع موكحملل هب
 طخ الين اباجبالمالا

 واو هلو مكجلاف
 كل دويقلا ترتتعا

 عوضوملا مماح ذخا حلصي

 هد لق ةيظفلا رص مل

 (تملص ناو) ةئسالو
 ع ناب قددلا كلذل

 ع دارفالا ىل_ه

 ةيكناد لامحال (ةل م“

 انلوَّمك ) اهءوضطوم

 ناسنالارسخ ىناسنالا

 دوصقلا ( و رسخ ىف سيل
 ريغنم كيذل تحص اهنا

 ةدائا !يصوصخ ىلارظن

 مكحلا نأ“ ثسح م لب

 ةلميع نانا ناوحلا

 قدصي نال حمصي ناو
 ومالا نسفنو ةياك
 ميسقتلا ف ناسنالا لوقا

 ةيعيبط ىهفايلك ناكن أ
 ناف اس زح ناك ناو

 .ٍ دارفالا ىلد

 ةعاعلاةقلطملان| نم ضقانتلا ثح ىف *ىحيس اك ةماعلا ةقلطملا اهمزلب

 ةعئادلانئع مفرا ةيواسمةم زال اهنوكل ازا ةقلطملاةهادلا ضيقن
 نإ ف راعتملا نمو فراعتاا ريغلا ن٠ بكحرملا سايقلا منيف ةقلطملا

 ىه قاذلا اهمزال ىلع ةرابعلا ةلالدو ةماعلا ةقلطملاهمزلي ماوداللا

 لسمو ةماع ةقلطم ىلا ةراشأ ةماوداللانا لاق اذلف ةراشالا قي رطب

 ايشاطم اموهفم تيل انهئاف ةماع ةقلطم وه وه ماوداللانا

 ةنكمت : م رصلا اهموهفم ةرورض اللا نا تلق ناف مهفاف ماودالل

 . فلاخلا بناجلا نع ةقلطملا ةرورضلا عافترا نع ةرابع اهنوكل ةماع

 ةماعلا ةنكملا ىلع ةرورض اللاةلالد ذئئيخ طئاسبلا فرك ذ اك مكحلا

 ةراشا ةراؤوزنص اللا:و لاق ل ةرابعلا قيرطب لد ةراشالا قيرطب تسل

 نإتلك اهلبق اهف اهرك ذ ةكارقن ةراشالا ظفا' قذح ةماع دتكم ىلا

 ا ناو قفلا نسح ةزاثالاب لادلا ند اقلطم سا ةرابغلاب لادلا

 ظفل فذح ةماع ةنامم ىلا ةرورض اللا و لاقاذلف ,عالا ققحت صخالا

 لادلا قفح :ىلا هّيبنتاو ىرخالا ىلا نتترابعلا ىذا بساثيا ةراشالا

 رابتعاب ةلالدلا مسقت نا هان رك ذ امم رهظفةرابءلابلادلا نفط ىف ةراشالاب

 ءاضتقالاب و ةلالدلاب و ةراشالاب و ةرابعلاب لادلا ىلا لوصالا لع ىف فوقولا

 للاب سح و موهفملابسح ماسقالانيب زاقلا هيف ىنكي ى رابتعا رم سقت

 قىناثأا لضفلا ) ىرابلا ةمح ر هيلع ىزارلا ني دلا يطق هم« اامانههانحمد وا

 ةيطرشلا ماسقاىف ) ةلاسرلا ند ةيعون ةنيعدة صدت عق و ىاا ظافلالا ىا

 ةعنامو عجبا ةعئامو ةيقيقللا نمو ةيقافثالاو ةيهوزالا نداهعاوناىف ىا

 | ةمدقألا ىف تقبس دق ةلصفنملا نهو ةلدتملا نو ةيطرشلا عاونا ناف واحلا

 ١ (ناكلا) ازا ( وامدقم) لوالاءز1طا ىلا (ىسا) ةيطرملا قعقا
 اماورك ذلاىف امدق٠ هنوكلف مدقاايلوالاءز1 ذيك اما ( ايلات ) ىع# ١

 ةعبتلا ىتعم وهو ولتلا نم ذوخأم.ىلاتلا نالف ىلاتلاب ىناثلا ءزلا ةيعت | ةيلخلا عوضوم لاعب تا

 ىع“اذلف عوبتم موزلملاو عبات مزاللاو موزلام وهو مدقملا مزال ىلاتلاو

 ا

| 1 

1 
 | 1 را 1 ا يل" د يل 20 1 0 وعم قس 012 كتم

 / امه ىا (ةّثزجلا ةوقى) ةلملا ىا (ىهو) ةلمهفالاو ةروسدمف ةيك نيب نافالاو ةيصخشف انيعم اصخش ناك
 0 ةارودلا ق- نا لاو (سكملابو مخ نآنالا ضع قدص رساخى نادنالا. قدص قم هنال) نامزالتم

 نما كاع 102: -

 00 د "07 سرا كح

 ٠ د هه اا ل اوما «داقن توج ت17 ير اج

 هل تسع هت ا عش ا 1 ا ا



 ىعيبطلا عطول نءةيضقل !تفرحنا دقف ىثزجلا عوضوملا ىلعوا كودو لخد ناف ىلكلاعوضوملاىلع لدي نا. |[
 ع ىناثلا) ثلا ة ةذ رغم ع 00

 مدقملا ةعبرا ن.رخأتملادنعو نبي نيب ةبسنلا وىلاتاو مدقملا ءامدقلا

 ذنم ةثلث ةسيطرمشلا»ءازحا نا ملعا ايلات ةيطرسشلا نم ىتانلا ءزجلا 0 م تمل سا | ا

 اوشا اوم مدقااف ةيريخلا ةماتلا ةبسنلاونيبنيب ةبسنلا وىلاتلاو

 ىه نيب نيب ةبسنلاو ةيطرشلا نم ىباثااوه ىلاتلاو هبطرعتلا

 عوقوىهةيربخلا ةماثا ةيسللا و ةبلابلاق تانبلا وةيجولاقاكؤوتا|

 امنوكل نيب نيب ةبسن نيب نيب ةبسنلا تيعسامتاو اهعوقوالوا ةبسنلا

 ةرابعنس نيبةبسنلان | ليقو بل بلا وباحيالا نب قلعتلا نع ةرابع

 0 ىلاتلاو مدقملا نيبو ةيلحخلا ىف لوبسلااو عوضوأ نيب قلعتلا نم

 الاف الغ ىلا تقلع الق: دحسوالا لا نت ا نيل وقل | ىلا هين وف ةيطاربقلا

 ةلصيعاا( لإ ) ةحورما: قا ( هروب وم رز امام انا ا
 مدقملا قدص بدع ىلع ) ةلصتملاكلت ىف ىا (اهيف ىلاتلا) ققحن ىا (قدص)

 ل !انلا ومدقملا نيب ىا ( امهنبب ةقالعل ) مدقملا ققحت نرش نا ىلع ىا

 ىلع ىلاتأ!قدص ةقالعلا كلت ىضتش ىأ ( كلذ ) ةقالعلا كلت ( بجوت )

 ادعم ةفاضالا# لاق هذه "هر نوكي قا زاوحأو مدقملاو ةدص ردقت

 زرحا وىلاعت هلي ييصع م اصعلاءرك ذاك اريخار ةكاوا رظةقالعلهلوقو

 ةقالعلا نع كلذ بجو هلوشز رثحا اذكو َهيِق أقالا نع هث لعل هلو

 (ةيلعلاك) نخل الاب ءىشلا 0 ىعتسلامةقالعلا و اهب روعشملا ريغلا

 ةلعلا نم مزاي ام لولعملاو لولعملا هنم مزايام ةلعلاو ارثؤ» نوكلاىهو

 رخ الا روصت لع نيئيش! ادحا روصت فقوت نءةرابعوهو (فياضتلاو )

 نات اللد وكي نا لوالا ةثاثةياعلا عاونا وامهك اكفنا عاما

 ةلع سعثلا عواط ناف دوجو» راهنلاف ةغلالط سعثل!تناك نا اناوقك

 راهنلا ناكنا انلوقك مدقلل ةلع ىلاتلا نوكي نا ىناثلاو راهثلا دوج 0

 ةلغ ىلولعم ىلاتلاعم مدقملان وكي نا ثلاثلاو ةعلاط سعثلاف ادوجوم

 رامناادوج ون اف ةئيضم ضرالاف دو> وم راهنلاناك نااناومك ةدحاو

 ضتلاو سعتلا عولطل نال ولعم ضرالا ءايض عم
 قدصهلوق ىف قدصلا و ناش اضتم و رعةواب عمد زةوناناف هاو رم” ورم 1

 لجلادوج ومدعل توبثلاو ققححلا ىنعم وهمدقملا قدص رب دقتىلع ىلاتلا
 ا صصص

 ١ اا ادن زناكنا انلوقك كيا

 ريبعتلاب 000 ا لا( تيرالاتاروصتلا - 1 لال لا يقع لل 0 مدرالاتاروصخلا

 ( ب ) عوضوملا ند
 ( بب ) لومحلا نعو

 مون عفدو راصتخالل

 7 نصه دقو "ا

 اهلوع اماو درئااوه

 الاو مو-هفملا وبف

 ىف ةيضقلا رسحال
 قدمصامنال ةيرورخلا

 هنيعب و» عضوملا هيلع ||
 لومحلا هيلع قدصام

 قدصام سمحتل ءاوس
 قدص امث لوم اهيلع
 ملوا عومضوأ ا هيلع

 هنا موع الو سدخ#

 لجا مال نا مزاب
 دارفالا نال ىنمإابسح
 نم عو وألا ريّدعل

 اهياد قدصن ثدح

 لومءاىف (و ج )

 اهيلع قونفلا تح نم
 ئدعلا قعود
 بس لج |ةحصىف فاك
 زوحال تلق ناف ىنعملا

 عوضوللانالالصالجلا

 لودهملا نيع ناك نا

 قعملا بسحب لج الف

 مزلي هريغ ناك ناو
 نيرياختملا دحا ناب ركملا
 هالات وع قفنآلا قع
 نم لاى دال تلق

 الاو انهذ هيف رط رياغت

 لج امهندب رودعتي
 نا ضيا ديالو ًالصا

 بسحم ادوحو ادعت

 ادن اك اوس جراخلا

 رخالا ىلع ءامضددءا لمع نا ليك“ موطعوأاو وأ قةحلا جراذلاد وحوااى دو>وااق نيراغتلا نال اموهوموا ل

 في رثلا لضافلا هقّدحام اذ اموهوم وأ امد احر راح دوحوااى يهد نيرياغتلاداحا لاى 9 ةهيدب وه 5 :



 " انهذ نيرياغتمللا نيموهثملا داحأب للا رش دق ديرحلا حرش ىثاوحف لاقو باتكلا اذه خرش ىشاوحىف
 ' داحاالذاةبسراطلآ[تادوخولاىلح © آان ف تايمدعلا ل هيلعدربو ازيدقتوا اًقيقَح هؤحولا بسحب .

 دقو دو> ولأن كانه

 دربو فاصتالاب رسفب

 ىلع ءازجألا نع هلع

 دوو اهنم ةيكرملاةيهاملا

 تاذلاى داحالاب رسفن

 رومالا نا هيلع ا

 اذا موهنماىف ةرياغتملا

 دو-حوااق ترياغت

 اهضعب لج م“! ضيا
 أ ةأطاولاي: ضعب ىلع

 ةهيدبلا هب دهشي اك
 لعجب نايرالا صلح الو
 ىنمي تايئاذلاف للا
 اموهنم نئيرباغتملا نوك

 دوجولاو .نادع#
 وا ةَقيقَح ىجراخلا

 ىنم“ اهريغؤو امهوت
 همالك ىهتنا فاصتإلا
 داحالا ىنممذا ث<هيفو

 هبح رسام ىلع تاذلا ىف
 نا. فقاوملا حرشاق
 ةدحاو تاذهيلعاقدضام

 رومالا نا ةيشالو

 دوحولا فب ةراتعتلا
 بس اهداحا دك

 نبرطضم انساف تاذلا

 ةاامو سلتا !دهعنوللا

 ىع-١ (ج) هيلع قدص
 هموهنمو عوضوملات اذ

 هناونعو عوضوملا ف صو
 لوالاروما ةثلث انهبف

 وهو عوذضوملا تاذ

 دذ1[ نوال ا: قا كصخم

 مهذب دنع ةيصخشلا

 ناك اذا ءالعلا لاقو

 ل) نسنج لصف وا انج

 ةيم وزالا نافةرهشلا هني رش ةقداصل اةيه وزالا وهانهه ةيم وزال أي دوصقملا و ىلاعت

 ةيموزالا فيرعت نوكي الف ةلوبقم ريغ ةبذاكلاو ةروهشم ةقداصلا

 | هلت اياا) ةلصنملا!( و. ) .لئأت هنعتيذاكلا ةسؤزلا جورخ
 ردقتىلع ىلاتلاقدص ىا (كإذن وكي ) ةلصتم ىا (ىتلا) ةيقافتالا ىا
 نيئزطاقفاوت درجت .) اسبتلم ةلصتملاكلت ىف ىا ( انف ) مدقملاقدص
 قفاوتنوكيناب استلم اف كلذ نوكي ىا ( ةقالعلا نع ال قدصلا ىلع

 در هلو زرتحا و ةقالعلا نع ايلاخ و ادرج ققح'ا ىلع ىلاتلا عم مدقملا

 : سم ص حم سس همم سستم
 هلل اءاتينا علطتس ىلاتلا ومدقملا نيب ةيطرسثلا ىف مكمل ناف ى باتل او مدقملا ىف

 | ل رش ةةداضلا ةقاقالاوه ةقافتالاب دوصقملاو ةيموزالا نع هآقفاوت
 دقو هنع ةبذاكلا ةيقافتالا جور اضوقنم فيرعتلا نوكي الف ةرهشلا

 امف مكح .ةلصتم اهنا ليق ىّتح ىلاتلاقدصب ةيقافتالا في رعت ىف مك

 زو<و ىلاتلا قدص درجل لب ةقالعلال مدقالا رب دعت قدص ىلع ىلاتلا قدصب

 ةيقافتا رابتعالا اذ ىعستو ايذاك وا اقداص مدقملان وكي نا اهف

 000 01 اقلط نم ويماطا و. م وزعلل ةنماخ ةيقايشا وال [نايتعالاب» ةماع
 ةصاخلا ةيقافتالاف ىلكس كع ريغ نم ىلاتلا قدص مدقملا قدص ىّتم هلاف

 انلوقك ةماعلا ةيقافتالاو قهان راجلاف اقطان ناسنالاناك اذا انلوقك

 ةماعلا ةيقافنالالامعتسإ زوم و.قطان وهف اسسرف ناتنالا ناك نا
 تاسايقلاوةيضارتفالا تاسايقلا و ةيقيقحلا تاسايقلا و ةيفلخلا تاسايقلا ىف
 تارواخلا ىف اهلامعتساز ومي اكىلاتلاعوقو ىف ةغلابلادصقل ةيسكعلا

 ' لضافلا رك ذ.اذكه بتكلا ةجامد ىف ةعقاولااما ةلك ليبقلاذه نمو
 نا انلوقك ) ءالضفلا ضعب لوذ نم ععس اذك و ىلاعت هجر ماصعلا '

 000101 نايل قاطت#ناق ( قهان واع اقطان ناسنألا ناك
 000 ف رات ةللا لولعم نإ وكيدالو الا سك الو رابجلا ين
 0 رع دود را ءاسلا ل ولم امن وك, نكل دوج وملا ةلعلا ىإ ولطم ناك

 ةاصتم لوقلااذه نوكيف ةيموزللا ىف ةربتعم ريغىهو اهم روعشملا ريغلا

 .ىا ( ىهو ةيقيقح ) ةبحوم (اماف ةاصفنملا اماو ) ةصاخ ةيقافتا

0 > 

 || ”كلت.ىف ىا ابف مكحت ) ةلتصفنم .ىا ( ىتلا ) ةيقيقملا ةبجوسملا

 توين نم مزاي هناي شؤفونو ءافثلاق مثلا هي حارب دقو ةيعوتلاو ةيصخشللا دارفالا ىلع مكمالاف اماع اضىعوا

 ىو ىديبقت بكر وهو هيلعهفصو قدص ىتاثلاو راركتلامزلي لالقتسالاب عاونالل هتوبصاخم*الل لومحما



 ) ه٠0 ©«

 كلت مدقم : نيب ىفانتلا+ كودي .ىا (اهنهد زر :ةيبفانتلاب ) ةلتصفتملا

 اذهو ىلع ىبا دنع رضاخلاوا ليفتسملاو ىغالاف لءفلابو ىبارافلادنع الانامل 0 عسل ادع 0

 هاوسلاب هفاصتإ نك ئش د ةغأو اه نع مهفل م ّجاطا اذا

 الزا .فصتي ل ناو

 حراش لاقو ادباو

 ' ىاز هرسسدق ملاطلا || ةدافتسملا ةيعجلاو تيدا اهيلاث نيب و ةلصفنملا
 هلوق ىف واولا نم ةداف:سملا ةيملا ع اا ا ىهاعم هلوق نم

 واوااىف فائيتسالا ماما عفد ا ما اعلا ةدئافو تدلك

 ةلباقمىف هركذ ةنيرشن عقاوال مكملا ةقاطم نع ةرابع انهه قدصلاو

 اذه نوكي نا اما اناوقك ) عقاوا ركملا ةقباطم مدع وهو بذكلا
 نييواسنع ماسقن الا نع ةرائع حوزلا ناف ) ادرفوا احوز ل

 ا

 >. قدصب هلال ةيرطاةيجوملا ساكنا. كوالا دءاوق ةثلث ترك
 :: ناسنالا نم ”ى هال قدصتذا اياك ةيلكل اةيلاسلا ساكمن اةيناثلا

 قدصيهنال لوالالكشلاى .ةيلكلا ةيلاحل عم ةسرجلا ةبجوملاجباشنا

 قدصلا ىف نييفانتم نوكي 0 نييواستع ماسقنالا مدع نع ةرابغ درفلاو

 ةئحوم.(اماو) ةيقيقخ ةبح وم ةلصفن٠« روك ن11لاثملا نوكيف تذكلاو

 ةاصفنم ىا (ىتلا) مهلا ةعناملا .ةبجوملا ىا ( ىهو ملا ةعئام )

 كالت مدقم نيب ىا (اهث زج نيب ىنانتلاب) ةلصفنملا كلت ىف 0 ( اف مك (

 ةاصفنملا نع زارتحا طقف هلوق ( طقف قدصلاىف ) اهلا نيبو ةلصفتملا

 (تازانرضقنوا ا رجح + تلا "انه نوكي تا امآ .انطودك ل ةشفملا ةبجوملا

 ىس لح نادصيال راو

 ىاك(ىللا) واط ة مان ةبتجوملا ا (ىهو والا ةئام) سوم
 ىا (اهُي زج نيبىفانتلاب ) ةلصفنملا كلتىف ىا ( ايف مكحت ) ةلصفنم
 ةبجوملاةلصفنملا نع زاريحا طقف هلوق (طقف بذكلاىف) املاناو اهمدقم

 ىف ةلصفنملافيرعتىف ركذ ىنانتلاب اف مكح ىتلا هلوق نا لبق ةيقيقحلا

 دحا وءىثش ىف نابذكي ل دحاوع

 ىف نيتيضقلا نيب ىئانتلاب اف مكح ةيطرش وهو ةيناثلا ةلاقملا نم ةمدقملا

 ىلا هلوق نوكي مث هيقبوا طقف امهد>اىنوااعم بذكلاو قدصلا

 لئاطالاكر دتسم انههثلثلا تاغ رعتلا ىفدآ نيتيضقلا نيب ىفانتلاب ايف مكحي

 امم حرصت ثاثلا تاف.رعتلا ىف لوقلا اذه نا لاق ناب بيجاو هتح

 نا اماو رحلا ىف نوكب نا اما ديز انلوقك ) لاقشالا لامكل انعم لع
 نم دشا اهيزج ئيبىانتلا نال ةيقيقح ىلوالا تيع“ امتاو (قرشبال

 قحا ىهف أه بذكلاو قدصلاىف هنال نبريخالا 0 نيب ىاانتلا

 عما ةعئامةيئاثلا تيع“* ولاصفنالا ةيقيقح ىه لب ةيقيقحلا ةلصفنملا مسي

 7 مقاولا نال ىلثتا هدفا تتم داق“ مهلا عنم ىلع اهلاقشمال

 ديق ناكمالا ىلد .زيشلا

 .دو>ولا لعفال لعذلا

 ميام لب ناحيعالا

 ل هردملا سضوفلا
 ىجراخلا دوجولا
 نع ةيلاخلا ت اذلاف

 ىف لخ دم ناونعلا

 "هنن اذا عوضوملا
 نقال .هياف وص وير زتبلا
 دوسالك انلق اذا الثم

 دوسالاف لخد اذك

 حراخلاف دوسا وهام

 و دوسا نكيمل امو
 دوسا نوع نا نك
 دوسا لقعلاهضرف اذا

 ىأر ىلع اماو لغقلاب
 1 ونخدذ- ى ارطخلا
 فقوتبال عوضوملا ف
 لو :نشرتاا اذه. ىله
 لصفلاو ثلا ىدا

 ةلاكتلا "نم :تلاتتلا

 عبارلا نفلانم ىلوالا
 كلاثلا وافثلا قطنم نم
 لوه#ملا كصو :قدص

 عوضوملا تاذ ىل

 ىريخ بيكرت وهو
 لمَّا دع نهعمابو

 كلذ. نوكي نا بحبو
 ىلكلا قدص قدصلا

 هنال' تايزجلا“ ىلع
 قدصتالف افرع موهفملا

 عوتلاض مب انلوق لثم
 اذه الولو ناسنا

 عون ناسنالاضعب قدصيالو ناسنا عونلاض
 كلاثلاو ناسنالاب عونلا نم ءوشال قدضب الو. عو



 | (بج ) لكانلق اذا ) لوقن جو عونب سيل عونلا ضع بذك عم عوني ناسنالا نم ىثالو نانا عونا! ضعب
 ,| حم هيفو مولعلاف ةلمعتسلاةيضقلا © *١5 ) ةقيقح اهنال ةقيقح ىمو ( قيقا بسحب ةران' لمعتسي
 فيجول نم ىا (ةئثا ءذهنم دسحاو لكو) اهيزج دحا نع | دع ولا لكن ءانءمو

| 

 0 ىا ( ةثلثلا هداه ن#« 3 حاو لكو) اهيزج دحا ع حلا شعب ىف (ج)ناك

 اما ) ولخلا ةعناملا ةبجوملا نمو ١ عجبا ةعئاملا ةبجوملا نمو ةيقيقملا | هال هدايدفو كو
 قاحتلا نيكح) لهي همت : نا (ىتا ) ةيدانعلا ىا (.ىهو د ( ةىلادارفالا نم (
 ا أ دصاأ اذه رثدأ امنا

 ًاشنم نإ قل ( نيئزملا ىتاذل ىناذل )ان ةلصفنملا كلتىف ى (ابف قدص عانتما مزلي ليل
 اذه اختل وقتك نانا مدقملا اميهام ناكنلاو مدقملا نيب قانتلا رامتعاي اياحبأ ةيلكلا

 نبيواستع ماسقنالا ىه جوزلا ةيهام ناف درف اماو جوز اما ددعلا || ضيقتي فصتمدرف ضرف
 : : رابتعاب ابلسو لومحملا
 نحن فص د رف ضرف

 ةيدانع ةيقيقح ةبجوم درف اماو جوز اما ددعلا اذه انلوق نوكيف || نت ذا دلع, لوما هن داع .ةيفدقحت هج وم ف 39 ل 2002 2

 ناتيفانتم ناتيهاملا ناتاهو .نييواستع ماسقنالا مدع درفلا ةيهامو

 لصاح رهاظ وهو ةيفافتالا ةلصفنملا نع زارتحا نيئزجلا ىتاذل هلوقو || ىذلاميخااف (بع)لك

 ىلا اهيزج دحا موهفم ةافانم اف مكح ةاصفنم اهنا ةيدانعلا فيرعت دك ( هي ) سيل
 ثم 1| ةيذ اناعاةيلع ءايلا لج "اه لن ضفملا هذه تنعم اهنا رولا 11 عي ا ا كا 4 هلال 5ك
 ل انلوق ىه ( ةروكذملا ةلثم الا ىف 50 نيف رطلا داع ىلا [يل يس ال 0-0 هلكلا قدصت

 تب تل تل . 4 ريض وا رخ اما ءىثلا اذه اناوقو اذرذوا اوز ددعلا اذه نوكي نا" || :نم ءىثال انلقءاذاو

 ١ 1 مع 0-1 ع + ناكناو (ب)وح
 قانتتلا الذ ئا ( كلذ نوحي ةلصفنملا ىا علا ( ةيقاشالا ىا تابع حيال ثيحح وهف

 َْق مك ىعب ( قاضالا ددرحا) استلم ةلصفامللا تالتىف ىا (ااهيف) قدصي الف هلع ءابلا

 ا” نرخ قالا لع نين ركل ىوهفم نفارح ةلصفملا ةيئافنالا | د44 تاج ا ةيلكلا
 دوسالل انلوقك ) ةيدانعلا نع زارحا قافنالا درجت هلوق دانعلا نع تاون 1 ناكما

 نوك لاح ( انناك وا دوسا ) ءىثلا (اذه نوكي نا اما بتاك اللا || ىف عوضوملا تاذ ىلع
 0007 ناكل (وأ) ةيضوم ( ةقبتح) دئاسا ةيضفلا مزه | تحدموعاو سالاوشت
9 0 2 5 2 2 

 ةيقافتا ةبجوم ةيضقلا هذه نوك لاح ( ايتاكوا دوساال ) “ىثملا

 (ابناك الوا دوسا ) ءىتتلا اذه نوكي نا اما ( وا عمجا ةعنام )

 ةدحاو لك ةبلاسوواخلا ةعنام) ةيافتا ةبجوم ةيضقلاهذه نوك لاح

 الف يلا يعدم 1

 كاذ راتعار أ حا
 اذا ثيحب وهف ) ديقلا

 ىحال (ب) ناكدجو
 ىف لاصتاال نأ كيلع

|! 2 : 
 | ةيقاغنا ةيحوم ةسداسلاو عما ةعنام ةيدانع ةبحوم هيا ا ةيللا ةيضقلا موهفم
 1 3 ا َه | 2 دق

 ةيحوم ةنماثلاو ولكل ةعئام د ةبيحوم ةعباسلاو عجا 0 موقلا ضرخف
 1111 1 ل ا 1: 0 لم أ ها 1 0 ا فلا كحال 0 للا دج كال 7 نافذ دارفالا ممم ةدائأ

 ' اذا دارفالا لومحملاب دصقب دق تلق موهفملا هنم دوصقملا نال لومحلا بناجؤ طرشلاداربا ونلي اذه ىلع تلف

 لاتف فدكلا بحاصل ايدتةم ىوزالاب هصصحو لاضنالاىلع طرشاا ةادا لج صملانكل ةقرع“ ةيضقلا تناك

 ظ
 ظ
 ظ

8 
 ؤ

 ْ ريشعا !ذأ هلال .ثح

83 
 ظ

 ظ
 ١ ةيقافتا ةلصتم ةيناثلاو ةيهوزل ةلصتم ىلوالا (ىناقلا اباضقلا هذهنم ١

 | ةيقافتا ةيقيقح ةبجوم ةعبارلاو ةيدانعةيقيقح ةبجوم ةلصفنم ةثلاثلاو |



 ةيرورضلا نم صخالا ةيضقلاراصحتا هنم مزاي ذا ثحب هيقو ( ب.) موزلم وهف ( ج ) موزاع وهام لكئا)
 ىفضو موزل انهه ريثعا دقو عو_طوملاتاذل امزالا © ١4١ 2 لوم#لافصو نوكي نا اهنف رشءااذا
 لوح او عوضوملا 001 ا ا

 ير ريوس ولاا تاذا ظ اد( ىلا) نامل اايضقلا ةيلاس .ىا(عهزب وللا ةضاب هشام

 تابحوم ف أ (امتبجوم ىف) قافتالا ودانعلا وم وزالا كلذ ىا (ه كح)

 تابجوملادا رفاىلع ةقبطنم ةقاسلا تاغ رعتلا ناك الو تايطرستلا كلتا

 مكح ةيموزللا ةبلاسلا تناك الف اهلاوس فيراعت نم ديالف بااوشلا نود

 سيل انلق اذاف (ةيموزا ةبلاس ىع“ موزالا ةبلاسف) موزللا تلست اهيف

 ةبلاس ةلصتملا هذه تناك دوجوم ليالاف ةعلاط سلا تناك اذا تبا

 انلقاذا و.سعثلاعولطل ليللادوجو موزل بلسب اذ مكحلاناف ةيموزا

 هذهتناكادوجوم ليللا نكي ملوا ليللاسياف ةعلاط سعثلا تناكاذا

 دو>حو بلس م ٍءزأب اف كحلا نال ىلاتلا ةل ودعم ةبجوو ةيموزأ ةيضقلا 1 ١

 نم رهظف ىلاعت هللا هجر ىزارلا نيدلا بطق لاقاك سعثلا عولطل ليلا |||
 تايطرشلا ىف لصفلاو لودعلانايرجانهه ىزارلا نىدلا بطق لوق 1

 ليصحم ا ول ودعلا نا ضعبلا لوق اج اىف امها رخ | صعلا ولودعلانا معبلا لوك. لا تافتلاالخ تالا انما ا
 مكحةلصفنم ةيدانعلا ةبلاسلا تناك امل (و) ريدت تايطرشلاىف نايرحال |!

 كنان التو ةلفانع ةيلاعا
 قات ل[ ةيلاغ) 5 قاحالا بلطي هنف مكحام ةيئافثالا ةبلاسلا |

 امتالصتم ىف مف .تاطرشلا :بلاوس نا تلقزاف ( ةفاشا ةبلاس ىكشا ١
| 2 - . .- 0 

 ل داثعلا ةيلاس )و دانئعلا بدسب اف

 لاصفشنالا اهتالصفنم ىف عفر اذكو قافتالالاصتالاو ىجوزللا لاصتالا | ظ

 ذئنيف لما. تايلجلا ىلاوس ىف مف راكقافتالا ناصفنالاو ىدانعلا [||

 ةيفافثالا'ةلصتمابو هيموزللا ةلصتملاب ةلصتملا"تلاوس ةيعستىف ةصال ٠
 ةاصقتملاب و :ةيدانعلا-ةلضفتملاب ةلضفنملا بلاوس ست ةزكالا

 تيعم امنا انلق ةيلجلاب ةيلحلا بلاوس ةيعشىف ةحضال اذنكو ةيقاقثالا |||
 فانرظالاناف فارطالا ف تاعي وللا ىلا اتعاشمل اسال لس تلاوس

 ةبجوم ةيلخلا نان ةلمحم ةبلاسلا تايلخلافو ةبحوملا تالخلاف ||

 قازطالا و: نيف رطلإب لاما اهتبسن ىبطتتم ةيضق ةبلاسوا نا
 ةيلجريشلا ؛ناخ ةلصفم .هبلاسإ تاتي شل وا ةبحوملا كايطرلل

 فيىعدق ونيف رطلا ليسفت انيكيف ىضتقت ةيضق ةيل ان ؤا تناك ةبجوم 1

0 

0 
9 

1 

7 

 ل 3

 51 مدام ناب باب امهيف قافنا وةلصفنملا ىف دانعو ةلصتملا ىف موز ىا.(ام عفر) تابظَريد

 قدصل موزاموعام لك

 موزام وهف هيلع 0ج)

 هيلو (ب ) قدصل

 قدصلا كلذ ناك ءاوس

 ماودلابوا ةرورشلاب
 لك انعمو كلذ ريغ وا

 ١ قدصام لك ىا 2ج) 1

 ( ج ) موهفم هيلع

 ديالو ( جراخلاف 0

 ادو-جوم نوكي نا
 الذا دجو الام .نال
 نوكين الي اذاو
 ءاوس) جراخلاف )ح(

 هيلو ( ح ) قدص ناك
 لاح ىا ( مكحلالاح

 عوض ولأ لوملا توب
 ىذلاوءوهنعهنافتناوا

 رايتعءالاح موقلا هيعمل

 هدعب وا هلبقوا) مكحلا
 ( حرالاف (ب) وهف
 لك انلوق لثمنا رعاو:
 نكمل مودم غنم

 هع رام دع و كل
 عوضواأ'دارفا سيلذا
 حرام ا ى ةدوحوم

 ذا ةيقيقحالو اقدح

 هدارفا دوجو نكمال
 ربتعا دقَو جرا-كلاو

 ناكما ةيقيقلاىف

 ص أك دارفالا دوجو
 ربتعي ضصملا لاق اذلو

 دك ةراثو اذك ةراثآ'

 قدصام لكن أ مودغم عنّم لك كل وق ىنعم لاقو ةينعذ. اهااثمالمج نم رهنمو ةمجراخ اماو ةيفنفعت لما لكن م



 ١ لاقو طّمف نهذا!ىفةدوح وا ادارفالا ل وانك ةينهذو ل يس عا ةيجراخو هيدا كنك 5

 ةئمحلا 0 و

 0 دا اذهو ةردقملاو

 تانعاملا.مزاؤلا عمتي

 ىجرال ا دوج وملاب ضخ

 ةياك.ااكىنهذل ادوج وماي

 ايا ةثل# تسب نا تنيف
 مكحلان وكيام اهبدحا

 ةاركأ عسي ىلع اهيف

 ناك اينهذ ع وروما

 ةيسدنهل ااياضقل اك ار دقم
 ةيقيقح ىمعسل !وةساسحلاو

 مكحلا نوكيام اهيناثو

 رخال اصوصخم اهذ

 اردّقم وااَقَممةيِج راخلا
 ىف ةيعتسأا اياضقلاك

 ةيج راخ ىم-؛ و ةيعيبطلا
 مكمحلا نوكيام اهئلاثو

 دارفالان اصوصخم اهيف
 ةينهذ ع ةينهذلا

 لوق|و ةيقطنملااياضقلاك

 ةيلعرابغال مالكا | اذه
 ىسوطل ا قولا رك ذدقو

 فاو ليرتتلا هه

 فراعتملا بهذملا هنا
 نم ءارعل |! هر معتسي ىذلا|
 هلوةف نكل نيلصحلا
 مزاول ىمس: مسقل ا اذهو

 نال رظن تايهاملا

 دارفالل ةلماثلا لاو>الا
 الو نيك

 مزال نوكي نا مزاي

 نوك نازو< لب ةيعاملا

 روكذمهئيعب اذهواقرافم

 ىث 2 وزان نر 5 تا شيال اء 00 0 عاقاعششو داو> نم هعمل 15

000 

 ا( ([| هانرك ذ امن رهظف نيفرعتلا نذمةيطرشلاو 0 لضافالا ضءعب

 هنهبشملا ساب هبشملا ةيع“ ليبق نه ىتاسالا هذم بلاوسلا ةيع- نا

 ا زنا لكنت لماتلا قت لهاتف: ةفرعلا ةقيقللا ليقوم لب

 ١ ةينعذل ادارفآلال وانت, مسق ماسقا

 ةاسصتملا- ضعب انأاق امباو ) قلصت ) ةيم وزاللا ) ةبحوملا ةلصملا (

 ةمز+لاةبجوملا ماقم ماقملا اذه نالفاضملا ردقت هآقدصن ةبجوملا

 قدصي اهضءبو نيقداص نيث زج نع قدص 1 م ةلصتملا ضعب لاف

 ماللاو الثم بذكلاو قدصلا ىلوهحم نع اهضعب و نيبذاك نيئ زج نع

 ةاضتملاو هلوق ناك روهشملا ريغلا سنجل ةبجوملا ةاسصنملاو هلوقىف

 .ةيرطاب ةلؤم لب ةيزجلاةوةىف ىهؤ ةلم# ةبجوم هآ قدصت ةبجوملا
 اش نوكيف ةمرطا هجوما لاؤياا> قدصت ةحوللا ةلصاملا و ةلوق 3

 | 1 دلك اةننهع ترد ادهن 322 ةحوم ليوالادُج ديحفلا
 لثم ىف هيلاتفت:لاف كلسملا اذه ىلع علطاف ةئرملا ةبحوملا روس ىه

 ةيوجالا فو ناحم*الاىف .كيلع ةدراولا ةلئسالا ىف هيرجاو ماقملا اذه

 ىا (نيقداصْنيئ زج نع) نيلفاغلا نم نكتال ونن رك اشلا نم نكف اهنع

 ةبكنم عقاواةاصتملا كلت مكح قباطي ةيموزالا ةبجوملا ةلصتالا ضعب

 ةقداصلا ةيم وزللا ةيجوملا 0 ضعب نا

 قباطم | ههمف ني ىروصلا | ركحلا نيقداص لانو مدقم نع بك رتت

 ٠ 1 ١ (نيبذاك ) نيث زج (نعو) لاو ا وهفاناسنا كبز نا نا 0

 ىلإ نيقداص نيت رخ نع

 "ودق ع 6-0 ةقداصلا ' "يدا ةلصتملا ضع كا

 ةيس رف ناف ةيلعلا ىه انه 5 روعذشملا ةقالعلاو ةقالعلا دوحو دنع

 ليإإ وه ةليصتالا ةيطرتشلا ف. قيقحلا مكملا نا هتيلهاصل ةلع دز

 || لقعا نال ىروص مكح امهيف لب ةقيقح امهيف كحال و ىلاتلا نيب و مدقملا

 9| ةدحاولا ةيضقلا ىف ةثلثلا تادانسالاو ةثلثلا ماكحالا كردلال طيسبلا

 مكحلاف ةيرعلا ءالعلا:دنع اماو نييئازملا بهذم اذه دحاو ناىف

 أ| أشثنمو ديقلا ليبق نم مدقملاو للاتاا ىف وه تالصتملا تايطرشلا ف

 ل



 لاقب نا 5 جراحخلاو تاعبرملا نم ءىش دجوب ملول هناف) ادج (رهاظ نيرابتءالا نيب قرفلاو) ةيهملا مزال .
 (نود ) عوضوملا دوحو داع لا امن ال ةيقيَقح ىا 4 و لوالا رايمعالاب منا عل ع نك

 ةقداصلا ةلصتملا ةيطرشلا بكرت نا امهنيب فالخلا ةرمخو.فالتخالا-|

 امهنيب ةقالعلا دوجو دنع مدل وه بذاك لات نعو بذاك مدق» نع

 ةقالعلا دجو ناو ىلاثتلا بذكل ةيرعلادنع مصيالو نييئازملا دنع
 لهاص وهف اسرف دز ناك نا انلوق لثم نا هانرك ذ امم رهظف امهنين

 هتيلهاص نيبو در هس رف نيب ةقالغلا دوما نوتطتملادتع ضلع

 هيارملا دنع يداص ريغ لوقلا اذه للثمو ةيلهاتفا بن ةيس ةتيلس
 قيقا كيلا و ةروك ذم ةلصنملا ىلا وهو لمس اينو انئيع كنت
 ماصعلا لاق اك قافتالاب ىلاتلا و مدقملا نيد وهءام"ا ةلصفنملا ةيطرشلاىف

 تفتلتال و ماقملا ىلا ةقياللا تاهيجوتلا هذه ىلع علطاف ىلاعت هللا هصع

 ةبجوملا ةلصتملا ضعب (و) ماقملا ىلا ةقئاللا ريغلا 55-55

 (بذكلا و قدصلا ىلوه<) امه لانو مدقم (نع) ايكممقدصي ةيموزلاا

 هدب كنرحن وديز ةباتك ناف هدب كرحن وهف بتكي دز ناكن ا انلوقك || '

 قبح ىلا ةلنصتملا ضف (م) بذكلاو ىدصلا نال نالوهتم لبفتسملات |
 الغبدب زناك ناانل وةك (قداص لانو بذاك مدقم نع) قدصت«ةيموزالا
 نيبو دز ةيلغب نيب ىلاصتالا موزالا نوكل قداص هناف ناويح وهف
 ايذاك انهه دز ةيلغب وهو مدقملا ناك ناو عقاوال اهباطم هتيناويح

 مدقم نع ةبكلم ةيموزالا ةيجوملاةلصتالا قدصيال ىا (هسكع نود)

 عانتمال رجح وهف اناسنا ديز ناك نا انلوق ىك بذاك لان نعو قداص

 تذاجللا قدلنضص'و ىدافلا تدح 5 مز الا و بذاكلا قداصلا مازلتسا

 بذك مزاتس مزاللابذكو بذاك اهيف مزاللا نالف قداصلا تدك

 دحا ب ذكو هنم اقلطم معا اماوموزالل واسم اما مزاللا ناف موزلملا

 بذك مزاتسي رعالاب ذك اذكو رخ الا ىواسملاب ذك مزاتسي نيب واسملا

 نعصخالا كاكسفنا عنتم اذك وامهنيبكاكفنالا عنتم نيب واستملا نال صخالا

 اهيف موزلملا نالف بذاكلا قدصاما ورعالا ن ودب صخالا دوج و مدعل رعالا

 وا مزالل واسماما موزلملا ناف مزاللاقدصل مزلتس موزلملا قدصو قداص

 قدصاذكورخ آلا قدص مراتي نيب واسملادحا قدصو اقلطم هنم صخا
 ةلصتملا ضءب ( و) رعالا نود صخال ادوج و مدعل ,عالا قدص مزاتس صخالا

 ىا .(ىناثلا) رابتعالا |

 همع كسلا اهنال ةيح راخ

 نم ىث دجو» ملواو)
 حجراخلا ف لاكشالا

 لاقي نا مك عيرملاالا
 رابتءالاب عد ىع لكش لك

 هيف مكحلا نال (قاثلا
 دارفالا ىلع روصقم

 (نود)ةققحلاةيج راخلا

 نال (لوالا) رايتعالا

 ةردّقملا دارفالا ضعب

 اذاوا ب ىم سيل لكشلل

 عيطبال وانتم كح لا ناك

 ةردقلاو َةَتْمَلادارِذالا
 ناتيجوملا قدصل

 انلوّدك اعم ناتيلكلا

 امهيبق نا ويح ناسن !لك
 06 يل

 ىا اذه ىلعو) هجو

 سقف )ةيلكلا ةبجوألا
 ةثلثلا (تاروضحلا
 ةمحوملا .ىا (ةبقاءلا)

 نيتبلاكلاو ا
 ةيجومل او ةيث زجلاو ةيلكلا

 اًملطم ,عاةةيقألا هش رجلا

 ةيناولا ع بجو ان
 : ىلع ركحلا نال ةيجراخلا

 ةيجراجلا دارفالا ضع

 دارنالا ضعء ىلع ركح

 نارا سكم ريع نم

 الواىجراخدرفد> وال

 ةيلكلا ةيلاسلاف هلت بثم

 املطم صخا ةّميقحلا
 ةيبراشلا: ةنااسلا نم
 اقلطم معالا رصيقن نال

 صخاالا ضيقن نم صخا

 نيتي زجلا يتبل املا نيب و

 ماب ىحالل اانا ردك عوضوألا نمءازج ناكرا) باس !ةادالاقي نا نذلا اذهل ت مانملا(تادلا ف رخ ليصغااو ل ودق 1



 1 .ةيجوم ةلودعم ةيضقلا ثيم ) ملاعال ىحالاا وع ( اعيج اهنم ءزد وا ملاءال دال اناوةدك لوم#ان 7 ءْن 0

 2 ةلودعف ةثلاثلااماو لوملاةلو دف « ١454  ةيناثلااماو عوضوملاةلودسمف ىلوالا اما ( ةيااسوا تناك

 ا ل ا 2 1 هي اهحووب قكرطلا
 ْ ةبك م ةبداكلاةيم وزألا ةبحوملاةاصتملا ىا (بذكت) ةيم وزالا ةبجوملا هللا ل

 "|| انلوقك امهنيب امووعدم ةقالع دجوب مل اذا ( نييذاك ) نيدزج (نع) || طبرلابل_ك عوضوم

 ةيهوزالا ةبجوملا ةلصنملا ضعب بذكتاذك (و) رج وهفا راجديز ناك نا || ءريغفانهه لممسادقو
 هائعم نع لودع هيفق

 (نكيمل ناو) ىلصالا

 0 را | 2 ب 5 لاو قداص 0 عديم وز للا 0 عوضوأاىا ) |_.هنم

 ا 3 0 0-0 1 هكا ا خل 0

 000 ) هو را ةح زل اةلصتل | ضني تدكت (و) رح وهف انانبئا 0

 م دمأ ( ةيجوم 1-0-3

 نبث زج نع ةبك م ةبجوملا ةلصنأا ضعب بذك ئا (1ذه) لاسناوهف اناويح ||[ اهيف مدعلا رابتعا

 | (تناككا | ا 4 كيل.بح ما هل | (تنام ادا تو يا منج هلو

 ى'( ذا اماو .ةيهوزل ) ةبجو 3 1 اهلامشال اهنال ةبلاس

 دحاو بلس فرح ىل د

 قفاوذافر ٍطلاقدص اذا هلاف 8 روعشم هقالع ا نكي اذا (ناع ةبلاسلا ىلا ةيسنل ايةطيسد

 نيقد نقداض) نيث زج (نع) ةيقافن الا ىا (ام كف كف اغا ) ةبحوملا ةلصتملا

 رجه انا ويدع نانالا ناك نا انا وق لثم ةرورضلاب رخ الل امهر || نينثا ىلع ةلمشملاةلودعملا

 ةلودعع سلام ىلع

 اذااماو ةهادباان رح | ديد اج ىلا ةقفاوم ناسنالا ةياويح نال داج

 اك انإ 0 ع ةيقافنالا بذكتف 5 رّوعدم ةقالع مهيب 01

 سعتلا عولطل مزال راملادوح ون اف دود>وم رامنل اة ةعلالع سمبل 6-5-5 اهيذ رط لصعأ ةبلاسوا

 باحبتاى رابتئءالاو )

 ةيسنلاب اهبلسو ةيضقلا

 ( ةيبلسلاو ةيتوبثلا
 ةنكسلا عاشبإب ىأ

 نع ةبك ص ةاصتملاةبجوملا ةيقافثالا بذكتو امه ةيلعلا ةقالع دوجول

 ةاصتاا بذكتو رخالا بذاكلا ىلا نيبذاكلا دحا قفاوت مدعل نيبذاك

 قفاوت مدعل ب 52 لانا نو قدإ امرك مدعم ْن ع كا ةيقافنالا ةيحوملا

 قرطب 32 اهعازتناو

 ققحت ىف ( ةيضقلا
 ةيضقلا تناك عاقبالا
 ناح ناو ةيحوم

 مدقم نع ةبك ص ةدقاقثال | ةبحو 1 :1|تذكت :دقو قد اذلا ىلا بذاكلا

 نعو بذاك مدقم ن ع اضيا 10 قدصت دقو قداص لاب نعو بذاك

 ةيقافنا ةيضقلا هذه ىعسل و ةغلابم ىلاتلا عوقوىف لصق اذا فداص آن

 0 ( قدصل يي ديما ١ ةيدانعلا (ةبجوملا ةاصقن ماو) ة ه رع ريع صاك ةماع بلس فرد هيف رط ى

 ةبكسم عقاوال ةلصفنملا كلت ىف ىدانعلا قيقا ىلاصقنالا مكمللا قباطي ىا || 0 نسل اه لك الدق نان
 جوه وهف ىح

 جوز اما ددعلا اذه لوقك ( بذاك ) لان ( و قداص ) مدقم (نع ) || نايمدع اهبفرطنا عم
 مهو امهعافترا مدعو امي عامجا مدعل اهيف مكح ا لاف درفوا فرح لم نالئشم ىأ

 ا و غد نوكين د د يا ةيححاوو ةيضقلا تناك“ عا الإ ايذاكرخالاو اقداص امههدحانوكينا دالف هيدرفو ددعلا اذه ةيجوز قةقحنب ىهو باسلا

 ( نإدوجو اهيفرط فا عم ةيلاس نكاس كردأا نم ءىثال انلوق ناف ) بلس فرح هيفرط نكمل ناو ةيلاتس

 لودعات اوضر-تب مل ( لومحلاةلودعملا ةبج وم لا نم اًدلطم معا ةطيسلاةيلادلاو ) بادلاف رح ىلع نيلمم ريغ ىإ

 دز ناك نا ائلوقك 5 د امروعشم ه3 اللع دجوب ملاذا (نيقداص)
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 ام -دعتدت

 ١-( 40:7 :قيعل -نعضفلانير-الا سائلا ال :

 4 ( امتع [يسقنم وا احوز ةعبرالا نوكي نا اما أناوقك ( نيقداص  نيقداض )ل ْ

 اذكو قف عشا نبي واسم ماسقنالا عم ةعبرالا ةيجوز عاقجال ني |

 اما انلوقك ( نيبذاك ) نيئزج نع ةيقيقملا ةبجوملا ةلصفنلابذكت

 ماسقن الا عم ةهوزلا ارا وانتم امتقنموا اسوزةثلثلان وكي نا |
 ىا ( قدصت ) دق ( مجلباةعناملا ) ةبجوملا ( و ) ةثلثلا نع نييواستع

 ءزج ( نعو نيبذاك ) نيئزج ( نع ) ةيكرم عجلاةعناملا ةبجوملا
 ةعقاو ريغ ديز هي رخ نال رخ اماو ناسثا انما ديز انلوقك ( بذاك) ظ

 ) ( نع) ةبك م ةبجوملا عما ةعئام 0 هنو ةعقاو هتيناسناو ظ

 اههي رح عاقجال قطانوا نانا اما دز انلوقك ( نيقداص ) نيئزح ا

 ةبجوملا ( ولخلا ةعئامو ) ديز ىف ةيقطانلاو ةينا فالاعاقحال قات

 (ةيقداص ) نيتزج ( نع ) دكر ةيج ولا وتلا ذم قل[ 0
 مكحلا لات ؤ مدق» نع بكري دق ةقداصلا ةيجوملاولخلا ةعئام نا ىنعي

 ةاويط رخشال.اياو خخ الاه ديزانلوقك عقاول قباطمامكبف ىروبصلا

 ةبجوماولخ اًةعئام بك رتدق ) و ( رخ لل لود اعَقا وامهدحا نوكينا

 اما ديز ان اوقك ( ("بذاك) ء ءزج ) و و قداص): ءزج ) ْنَع ( ةقداصلا

 مقا و ريغشز ةمادلا الو عقاود.ز ةيسرفال ناف ناسنا الامآاو سرف ال

 (نع) ع ) ةبك م عقاوال ةبجوملا واخلا ةعئام , قب اطبيال ىا (هبدكتو' بذكتو)

 قباطم ريغ [مهيف ىروصلا مكحلا لانو 7-00 ) ( نيبذاك ) نب زج

 ناعفت مةيرا#لا و ةيسرفلاناف رام اماو سرف اما ديزائلوق- قا

 (ةيلاسلا ةبلاسلا ) اماو ( و ) ةلصقنملا وةلصتملا تابجوملاعاونا م رماه 0 ١

 مل ١ قدصت ( ىو الا ا ةلصتنملا بلاوسلاعاوأ اما 2

 ةدام نع باجي الا قدص لاف امنع ( ةيجوملا قدصت ) ىلا 0

 عاونا ناي نه غرف اللو كش الب سكعلابو اهنع بلسلا بذك دتسي

 قدصلارايتءاواهدوجحو مدعو ةقالعلادو حو رايتعاب تايطرشلا

 (0 مكحلا رابتعا ل !اح عوضواادوجو ىذتشل

 نيئزج ( نع ) ةبكم ةيقيقحلا ةيحوملا ةلصقتملا يا :( هبذح :يدتلاو 1

 لاقف نامزالاو لاو>الاو عاضوالا زايتعاب اهعاونا ناب دارا تذكلاو

 حو ةيضّقل | ىنعم ىف انالثخنا بجوال ليصعتلاو لودعلاب ناونءلافالتخاو هيلع قدصأم هندوصقلا اذا مورا

 قدصل 2 ركذلاب اههصخ اذلف امهيف دحاو باس فرد

 عوضوأ امدعدنهبلدلا

 *ناف باحبالا نود

 ىلعالا عمال باحجبالا

 كاع ءالتكم فواتح وم

 ايدو+و انما لومحلا
 اللاك ايمدعوابتاكلاك
 وأ تلف ناف باح

 مدق دنع بلدا قدص

 نب نكيمل عوضولا
 ةيلاسااو ةيلكل |ةبحوملا

 قاولا ضقانت ةسوجلا

 عي لومحلا تابثا
 و ةدو-جحوالا دارفالا

 دارفالا ضمد نع ةهياس

 كاددللا كلف ةئودمملا
 الف ىلكلا باجيالا عفر

 اًملمتم باحتالا ناك

 ناكف دوحواادارفالاب

 اهباًملعتم ضبا هعفر
 عفرلا اذه قدص نكل
 لوما ضيقنتوبشاما
 هلوقو اهمدشاماو امهل

 ةيجراخلا ىف أك ىتوحم (

 اك ردّوم وا عوضضوملا

 ( ع وضوملا ةيقيقحلا و

 دانا ى؟ ءردعا

 عوضواادوجو ةبجوملا
 و ةيَجراخلاب صوصخ
 ةينهذلااماو ةقيقحلا

 روصت الا ىذتشب الف
 مكحلا لاح عوضوملا

 قرف ريغنف بااودلاك

 عوضولل ىن ميلا هرب وأ

 ةيجوملا نكل مكحلا لاح
 هدوجوالا ى ةةقال عوض ولاروصن ضااو ةيلاسلا فالخم

 :هوجوم تدل اهن !رظاكز ديالاىلالزالانم (ج) دارفا ىلع مكملاف بج سي اناقاذا اناف لا
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 تبّثيل ليصفتل ىلع اهدوج و نم اهيف دبال هناف ةيحوملا نود ةبلاسلاىف 9 )0 اهنا ديلا نهذلا
 تاينهذلا ذا كلذك ةيجوم 2 ١545 ر .لكنا منال انال رظن هيف ىازاتفتلا ةمالعلا لاقو ماكحالا اهل .

 ةيفانماهتال وع ىلاامسال اتت تابت

 ىلا رقّتشال دوجوال

 لاح عوضوملا دوجو
 عال لب مكحلا نانتعا

 ىلاالو كلتىف هدوجو
 ليبس ىلع .ءدوجو
 لكشم اذهو ليصفتلا

 ةنسلا ىلع ىرحالادج

 دهثت ةهبدبلانا موقلا

 *ىثل *ىش توبت ناب
 هلتبثملا توب ىغتقي
 ليقا كمت ناالا مهللا
 توبثلاىف اذه نا نم
 تيب عإ ىجراخلا

 نود اهلا ضارىعالا

 لجلا ىنععب تودثلا

 ىلع ةروك ذملا:ةبسنلاو
 عوضوملا مدع ريدقت

 عوضوأ ناك اذااماو)

 نامزالتم اممافادوحوم

 هانركذامو قال (ك

 ىونعملا ”قرفلاوه

 ىف امهنب .قرفلاو)
 برعلاةغل بسحع ظفالا

 ةيضّلاف ةيثلثلا ف اما)

 ةطب ارلا ةم دّقَتْن اةبجوم

 2( كتنلا ترج لع
 ظبر ةطبارلا ناشنال
 طب ريف اهليقاع اهدعبام
 هعمام عم باسلا فرح

 باحبا وهو عوّضوملاب
 ثروات نا ةلامو)
 فيرح ناك“ نال اهتم

 اهدعات مفر بلسلا
 طبارلا عفرو اهلبقامم
 ةيناثلاقث اماو) يلج

 عاض والا رابت عاب ىف اهتلزجو ةيطرسثلا ةيلك نا 0 (ةيط رعاه و)

 عاضوالا ناف نامزالا رابتعابو مدقملا عم اهعامتجا نكمي ىتلالاو>الاو

 تاياجلا ىف دارفالاةلزنع ىهف تايطرششلا ىف نامزالاو عاتجالا ةنكملا

 اهعاتجا نكم ىتلالاوحالاو عاضوالا ىلع تانطرشلاق مكحلا نوكي 1

 مولعلا ىف "جاممتسمل تاما ىف مكح ا 5 اك نامزالا لهو مدقملا عم

 ةيطرشلا نا انههل اهنا طبرلال برقالاو طبضال لهسالاف دارف الا ىلع

 عاضوالا ةيك اف نيبام اما نامزالا و عامتجالا ةنكملا عاضو الا رابتعاب

 عاضوالاة يك اف نيب ملام اماو اضعب وا الك نامزالاو عاقتجال ا ةنكمملا

 عض و ىلع ايف م لا كا ا اس وأ الك نامت الاو عامتجالا ةنكمملا

 ةثلاثلاو ةلم#“ ل ةروسم ةروصخ ىل والاف نيعم نام ز ىلع وا نيعم

 نامزالاو عامتجالا ةنكمملا عاضوالارابتعاب ةيطرشلا نا جنيف ةيصخت

 عاونا ةثلث اذك هاش ءىث لكو ةيصخ اماو ةلم# اماو ةروصحم اما

 عاونا ةثلث نامزالا و عامتجالا ةئكمملا عاضوالا رابتعاب٠ ةيطرسشلاف

 مكح ةيضق اما ةروسملا ةروصحلاو

 عيجب ىلع اهف مكح ةيضق اماو عاشالاب نامزالاعيمجىلعو عاقجالا

 مكح ةيضق اماو عازتنالاب نامزالا عيمج ىلعو عاتجالا ةنكملا عاضوالا

 ةيضق اماو عاشالاب نامزالاو عامتجالا ةنكملا عاضوالا ضعب ىلع اهف

 عازتنالاب امزالاو عاقجالا ةنكملا عاضوالا ضعب ىلع اف مكح
 ' اةاائلإو هبط ةبلاس هيطرشش ةينانثلاو ةنلك ةبحوم ةيطرش ىلوالاف

 ىنازقالانم جنيف ةّيزج ةبلاسةيطرش ةعبارلاو ةّيزج ةبجوم ةيطرش
 ةيطرشش اما ةروسملا ةروصخحلا ةيطرمشلانا سماخلا قيرطلا نمو

 000 2 32 وهم كاباو هيك هلاس هط رءامآو هيك دحوم

 ةيطرشلاف عاونا ةعبرا اذك هناش ءىث لكو ةيزج ةبلاس. ةيطرش

 ىلاتلانوكي نا ) قيرطب لّصحن ىهف عاونا ةعبرا ةروسملا ةروصحلا

 ةنكمملا عاضوالاعيجج ىلع اهيف

 ( عاضوالا عيمج ىلع مدقلل ) ةلصفنملا ىف ( ادئاعموا ) ةلصتملا ف (امزال
 لوصح ىا ( هلوصح نك ىتلا ) لاوحالاو عاضوالاعيمج عم ىلا
 ىا ( ىهؤو ) لاوحالاو عاضوالا هذه عم ىا ( اهيلع ) مدقملا

 ىطظفلأا ا. قرملا نا دوصقملاو ةيلاس نوكيف طبرلا بلس واةيجوم نوكيف بلسلا طبر ىوني ناب ىأ (ةيلاسف
 ظفل وا (ريغ ظفل صوصخت ىلع حالطصالابوا) ىظفل قرفاذه ناال طقاس ح

 و



 0 2غ (ةهحوأ ا اياضقلاق عدارلا ثحأا) لوالاوه نالاءةوامو (سكمل ابو اظيسلا 26 ظفل) .

 ءازجا ةعب را ىلع اهلامشال ةيعابرو ةهطاىا ع وتلا للم « 5١ا/ ) اهلاقشالةعون ا اهعم

 0101 ا ا 1212777727:
 وفشل( تاع وس ولا ىلا عاضوالا كلت أ ) لصح ىلا ( لاوح الاىا ( عاضوالا ) عاضوالا

 حرش ق مامالا مالك ن م لاوحالا ةيحاصم بلسإ ا ) رومهالانارقا بش ) لاوحالاو

 ةهجلا نا تاراشالا عم ىا ( اهعم ) مدقملا عامجا ا ) ةعانوجا نكم حلا ( مدقملا ىلا

 موزاناهن اندرا اناويح ناكانسنا دز ناك الك انلق 'اذاف رومالا كلت
 01| كالا ةبسن ف 8نسدم

 |ذه ىلعف ضنا مدقملا

 ةبسنل لاقي نا بدنالا
 موكحلا ىلا هيموكحا
 ىموطلا ىقحلان كل ةيلع

 ةهملا صيصخت) 0

 ل ل ومحلا ةبتتشا

 ىف ةيفيكنم) عوضوملا
 تناك هسا اسهال | سفن

 قا ةقلنجوا دنقلا

 نال ميمتلا اذه حرص
 ةداملا اوصصخ ءامدتلا
 ةيفيكلا كلت وةيساجيالاب

 قواديزدوخو نامزا .عيمج ىف ققح«و تبان ديزةيئاسنالة ناو رحلا
 ناكاذ عم ديز“ لب ردقلاكلذ ىلعرصتقن ايْئسا وةيئاسنا ةئمزا عسي

 ىلا لاوحالا عيمج ىلع ققح*و عفاو 3 ةياسنال ةيناويحلاموزل

 امانوا ادعاق وا امئاق ديزنوك لثمديز ةيناسناهعضو عم اهعاقجا نكع

 ةعلاط سمشلان وك وا ايراشوا الك ا .واكحاض وا اتاك وإاظقيتسم وا

 اما و ىهانش الام كلذ ريغ ىلاالهاصس رفلا نوك وااقهان را انوكو

 ءاوسعاض والا عيجج ربتعا ول هلال عاتجالا ةنكمت نوكت نا عاض والا ىفريتعا

 مدعاما ةيلكة يطرش قدصي مل عاتجالا ةنكمت ريغ واعاقجالاةنكمت تناك
 مزاين الام لاوحالاو عاضوالا نم نالف ةلصتملاةيلكلا ةيطرشلا قدص

 ”ىشىلع ضرف اذا مدقملان اف ىلاتلاموزل مدع واىلاتلا مدعك ىلاتلا هعم

 ىلاتلا نوكيالف ىلاتلا موزا مدع واىلاتلا مدع مزاتسي نيعضول ا نء ذه نم

 نييضقناامزاتسم عضولا اذهىلعمدقملا ناكلالا و عضولا |اذهىلع هلامزال

 ناقدصيالف مدقلل امزال ىلاتلا نوكي ال عاضوالا ضعب ىلعف لاحم هناو"|

 ةعئتم واعاقجالا ةنكمم تناك ءاوس عاضوالا ميج ىلع مدقتملا مزال ىلاتلا
 ةلصتملا ةيطرسشلا قدصي الف ربدقتلا كلذ ىلع ةيلكلاموهفم وه وعاقجالا

 عاضوالا نم نالف ةيلكلا ةلصقنملا ةيظرشلاقدص مدع اماو ةيلكلا

 اذه ىلع ىلاّتلا نافنيف رطلاقدصك مذقلل هعمىلاتلادناعي الاملاوحالاو

 ماودنلا ): <: ويخو

 اهريذو .( ماوداللاو

 (ةيفيكلا كلت ىتسو)
 ضدلا نمت ةاثلا

 اهرصنعو (ةيضقل | ةداَم)

 اهحلع لادلا ظفالاو)

 اهعون و ةيضّقلا ةهح ىعسي

 ظفالا لاقي نا بسانأا

 ةيسنلا نا ىلع لادلا

0 
 ةيضقلاق الا سفن
 لثعلا مكح و ةظوفلا ا

 ةلوقمااةيضقلان كلذ
 , عقاولل ننال نأ ءاوس

 حالطصا اذهو الوا

 ءامدقلااماو' نرشأملا
 ةيفك ىه ةداملا ارلاَقف

 بوجوا اية اجيالاةببنلال ا

 كتل ةيفيك ريثءملا هريثعاام ىلع 'لادلا ظللا ىح ةهجلاو ةياحبالا ديق فذحتع دقو عانتمالاوا ناكمالاوا

 ءاوس ةبسنلا ىه ةداملاف ماعلا ناكمالاب ناوبح نانالا انل وفك ا:تايقاوا 525 اهنم معاَوا ةداملانيع تناك

 |دناعم ىلاتلا ناكولف مدقللادئاعم ىلاتلا ٍضيقن نوكيق مدقلل مزال عضولا
 ضعب ىلعف لاحم هنا عم نيضيقنلل ءىثلاةدناعم مزل عضولا اذه ىلع ىلاتلل

 دناعم ىلاتلا نا .قدصي الو مدقلل ىلاتلادناعي ال لاو>الا:وءاضوالا

 هركذ اك ةيلكلا ةلصفتملا ةيطرششلاقدصيالف عاضوالاءاس ىلع مدقلل
 ةلصتملب فيرعتلا اذه صخ امبناو ىرابلا هجر ىزارلا نبدلا بطق

 ةيقافتالا ةاصفنملاو ةيقافثالا ةلصتملا نال ة ةيدانعلا ةاصفنملابو ةيم وزالا



 ” امهفلاخت ناف نبرخأتملاىأر فالخ ةقداصلا ةيضقلا ف ةداملاةهجلافلاخع دق اذه ىلعو هنه مما ةهجلاو بوجولا
 7 ضرغلانالةهجلاو ةدامانيب يملا © ١58 3 نويقطاملال واح امنا مامالالاقو ةبذاكلا رصخ* هدنع .

 وه اياضملا ةفرعم نم

 جارختسال ةسيقالا كرت
 لسأل حو تاكل
 بسك 2 ةامدقلا نو

 اانا تلوم ول و ناتقافا امنا تيح.نم مولعلا يف .نالبعتست إل

 امه ريسفتلا صخ كالذلف ةيم وزالاىلا ريدقتلا اذه ىلع اف عجرت لب

 (كلذك) ةيطرشلاىا (نوكي نا ) ةيطرشلا ةّازج ىا ( ةيئزحلاو )
 هذه ضعب ىلع ) مدقلل ادناعم وا.امزال اهف ىلاتلانوكي نا ىا

 ىف لاوحالاو عاقتجالا ةنكملا عاضوالا ضعب ىلع ىا ( عاضوالا

 دب رط1لاثم ردتف ةيدانعلاو ةيموزللا ةيلكلا ىف اك ةيموزللا ةيئزملا

 سفنىف يناثلا اهداوم

 اهناهج بسحت لب 0

 و ) لةءلادنع ةرتمملا

 ةداعلات رج ىتاااياضقلا

 قيقح ىأ ( اهن تحال ةقحىا ( اهنددعلاب

 .٠ 28 ا 5 3 0 .نءو ( اهئاموهفم

 ىحنز وهف اادخفل مهلا اذه ناك اذآ نوكي دو انلوق هيم وزال ةلصتملا 0 ىلا 1 يلا

 ىأ ( نوكت ناب ). لصحم .ةيطرتتلا ةيضخش ىا ( ةصوصخلاو ) || ثلئ)اهسوكعواهشئاقت
 مدقلل ادئاعم وأ امزال اهيف ىلاتلانوكي نا ىنعي ( كلذك ) ةيطرشلا اياضو انل و ةيضق ةزشع

 ىتتئجنا انلوةك نيعم نامزو نيعم عض وعم ىا ( نيعم عضو ىلع )

 ةيك ىلع لادلا ظفالاىه ةيطرششلا روس ناكأملو كتمركا مويلا

 نعةرابع ةيلجلاروس نوكي اكن امزالا وءاقجالا ةنكمملا عاضوالا

 روس دارفا رك ذب نا دارا عوضوملا دارفا ةيك ىلع لادلا ظفللا

 لاقف ةيلجلا ثح ىف اهدارفاو ةيلحخلاروس فيرعت ركذ اك ةيطرشلا

 0000 انارتك ( يو املكو ال ةلصتلا ف ةيكلا ةبجولاروسو )
 اة ولا روس (و )دوجوم راهتلاف ةعلاط سعتلا تناك شه وا امهم

 | اما جوز اما ددعلا امتاد انلوقك امئاد ) دلك (ةلصفنلا ف ) ةيلكلا

 (ةتبلا سيل )ةلك ةلصفنملا وةلصتملا ف ىا( امجف ةيلكلاةبلاسلاروسو)ادرف

 ةتبلا سيل و دوجوم راهنلاف ةعلاط سعثلا تناكاذا ةتبلاسيل انلوك

 اهضعب ىلع فقس ىرخا

 قلاىهو ةطيس اهنم )
 اهانعم ىا ( اهتقيقح

 لكوح (طقف باحبا)
 ةرورغلابناويح نانا

 عوقوا|نا ىلع بم اذه

 ةيضقلا ءازجا فرشا

 وح ( طقف بلسوا )
 رع ناس الا نم "ىثال

 ةيكسماهمو)ةرو رضلاب

 تيكرت اهتّةيقح ىلا ىهو

 ءاوس (بلسو باجي |نم
 امهتنم ضيا اهظفل بكرت

 باك ناسنا لك وح

 قيقحمو صاخلاناكمالاب
 ع

 (امن ه7 وك روسو ) ناك وا انانا+ قلاده لوك اما

 02 راكاذأ لوكي دفالوقك ( نوكي دق ) ذك: ةاضفنملا وةاصنملاق ىا
 اماوهفاناويح مجشلا اذه ناكاذا نوكي دقوناسنا وهف اناويح حعشلا

 ةاكفاصفنملا وةلصتلاف ىا ( امية ةبلاسلاروسو ) رشاماو لغب
 ناسناوهفاناويح *ىثلااذه ناكاذا نوكي الدقانلوقك ( نوكي الدق )
 نوكيدق(و) راجاما و سر فاماوهفانا ويح جُشلا اذه ناك اذا نوكيالدقو

 بلسلا ةادا لاخداب ىا ( بلسلا فرح لاخداب) ةيزملا ةبلامااروس

 ةلاد 1 ريغ ةرابعب

 ةيسنلا كلت ةيفيك ىلد

 عومجا هع ا

 وح ةبكي م ةدحاوةيضق

 ات ادال كح اض ناسن | لك
 باجيالاناكل الاو لمفلاب امقاو بلسل|نوكيف ةمئادب امهنيب تسيل ةياجبالا ةبسنلاكلت نا كم ادال كلوق ناف
 ةيضقلابكرتل ابجوم نوكي اا تو ةيضْقل اة نوكت ةستلاة نك ىلع هللالذ تحف اكاد
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 1 00 0 سس الدم

 ةدحاو ةيضفال ناتاّوتسم نائيضق كانه ناك ةلقَتم ةرايعب ىلسلا <11 نعربع اذا هنال ةلَفَتهريغ ةرابسب انلقاعاو ا

 لس طئاسلاو ) ةتنرطلا كلت ىلع باحالاب تح مث.( ٠ .١9 كيلا تيكخاذالاملا كو ةيكض

 ل نم نيبو اه“ رملاو الك نا كف (نللاتاءاللورت لع

 ٌزلا بلملا ىلع لدن تاملكلا هذهف ةاصفنملا امئادف سيلو ةلصتملا

 ةقاطلملا قيرطب ىلكلا باح الا عفر ىلع تلد ناو مارتل الا قيرطب

 تلد ناو ةشانملا قي رطب .قيوطا تالا نع لد نوكنل
 تاملاكلاهذه نيب قرفلاف مازتاالا قي رطب ىلكلا باحيالا عفر ىلع

 ذلك واما رتلا ذر ةيلاتلا روس تاملكلا هذه نا نوكمال قر
 اذه ناكالك سل انلوقك ةشاطم ةنرجلا ةنلاستا روس توك 1

 ناىنعي (اذاو ناو ول ةظفل قالطاب ةلملاو ) ناس وهفان ورح مجشلا
 ةامهلا لصح اذك ( وةاصتملا ىف) اذاو نا ووا ةظفل لامعتساب لص ةاهملا
 رابتعاب ةيطرشل اريسسقت نم عرف املو ( ةاصفنملا ىف واو اما ) لامعتسار

 بيكر تلا رابتعاب اهيسقل ىف عرش نامزالا و عاقجالا:ةنكمللا عاضوالا

 اننلوقك ( نيتلبح نعا) ةيظرشاا قا( بت دق ةطرشلاو )نإ
 (و) درف وا حوزاما ددعلاو ناويح وهف اناسنا حجشلا اذه ناكنا

 نع بكزتت دق ةيطرشلان ا ىنعب ( نيتلصتم نع ) ةيطرشلا بكزت دقو

 سعتلا تناكالك انلوقك كاذك ةاصتم وه لا نَعو ةلصتم وك كذا
 ريغ ملاعلاف ةئيضم ضرالات ناكاماكف ادوجوم راهنلا تناك ةعلاط

 هذه ىف امج وه راتهنلا ناك ة علال نشل سن الط تارت ١ ملغ
 تناك !فلكف اناوقو ةيطرششلاهذه نم لوا ءزج هلال مدقم ةيصقلا

 نم ناب ءزج اف ٌةيط رششلا هذه ىلا رظعإ سيل حلاعلاف ةئيضم ضرالا

 لان و مدقم نع ةيطرشلا بكر ثت دق ىنعي ( نإاتلصفنم نع و) ةيطرشلا

 نوكي نا امف ادرف وااو ددخشلا|ذه ناك اومك ينس 0
 ةبطرمشلا هذه لثم ىع“و نييواستع مسقنم ريغ وا نبي واسع [يمقنم

 ىفاذكو واو اماب ديدرت اهمدقم ىف ناف اعم ىلاتلا و مدقملا ةذه ةلصتم
 ةاصتملاز وكتدق واعم ىلاتلا و مدقملا ةددرم ةلصتم تيع“ !ذلف ديدرت اهيلات
 انلوةكمدقالان ود طقف ىلاتلا ىف اددرّتلا ناك اذا طقف ىلاتلا ةددنم
 ةلصتملان وكي دقو دوسا وا ضبا اما وهف اناسنا عبشلا اذه ناكالك

 نود.طقف مد-ةملاىف واو اما ةماكب ديدرُتلا ناك اذا طقف مدقملا ةددمه

 ةيرورضلا ىلوالا
 مك ىلا ىعو ةقلطللا
 توبث هرورشب اهيف

 ٠ وا ( عوضولأ لومحلا
 هنع هيلس ) ةرورض

 عوضوأا تاذ مادام
 ان ودك ادوجحوم

 ناسنا لك ةرورشلاب

 ةرورضااب و ناويح
 نانشاآلا قم: ؟ىمال
 اذه نم موهنملا (رحح
 مهدوصقم نا مالكلا

 ىهح ةملطاا ةرورشلاب

 ىأ ةئاذلا ةيرورشلا
 تاذ مادام ةلصاحلا

 نكلادوجوم عوضوملا
 تاراشالا ثلا مالك

 ةرورضلا اهناب رهسشملا

 الز اةلصاخلا ىا ةيلرمالا
 هللا انلو ىف اك ادباو

 صخا هذهو ملاع لا

 باجيال ا ىف كلت نم اًملطم
 0 َى ةرورضلا

 مادام ققح# ادياوالزا
 ادوحو» عوضوأاتاذ

 ىف اماو سكع ريغ نم
 نايواستم امه بلسلا

 لوم#لا بلس ىم هنال
 تمادام عوذضوملا نع

 نوكي ةدوجوم هتاذ
 ادباو الزا ةنع ابولنم
 لاحفف هل هتوبث عانتمال

 ةيجمنل | هحوو مدعأاا

 مكح ىلا ىحو ةقلطملاب

 لومىلاتوبثماودباهف
 هبلس ماودوا عوضوملل

 نال ةبرورضأ|نم معا ىه اولاقو ةرورذلل ) سام اماسو اياجبا اهلاثمو ادوحوم ع وضوملا تاذ مادام 46ه ٠

 هكاكفنا منتعو عوضومادوجو تاقوا غيجيىف ةيبلسااوا ةيباجيالاةبسنا !كاكفنا ةلاكا ةيئاذلاةرورضا اموهفم |
0 
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 الصا كفنبالو هك اكفنا نك< نا زاو+ سكع ريغ نم تاقوالا كلن عيجبى هلاثبا نوكي تاقوا عيجيىف ءىشلا نو

 :2 +١68 )  كفنال تايلكلا ىف ماودلا نأ قيقحتلا ليقؤ مو لب

 | ةلبءنم هلدبال "ىثلل
 عنتع ةلعلا دوجو دنعو '

 نوكياغ :لولعملا ءافتنا

 ةئاد هيلع نوكي اناد

 ذا ايرورض نوكبف
 ةرورضلاب دوصقلا
 ءاوس كاكفنالا ةلاكسا

 تلاد لا قاننلايتاك

 هلئ ابه ىعاو عوضوملا
 صصخ ل ىرعش تيلو

 عم تايلكلاب ىومدلاب

 طاف لاي دل وع
 تاك احلا حاصر ذام

 اًقاطم ماودلا ناوهو

 ةدورخلا نع كفنال

 تايلكلاى ناك ءاوس

 ىلعو تايئزجلا ىفوا
 ةءادلا مهل وق ليخاذه

 للا ةيرو ذأ |نم معا

 رظنلاب اذهلاقي ناالا
 صخاوا موهفملا ىلا
 هلاك اب ةرورضلا

 عوضوا ا نع كاكفنالا

 ةطورشملاةتلاثلا) هتاذل
 مك ىلا ىهو ةماعلا

 تو ةرورذب اهو

 ع وضوملل لومحلا

 هزنع هبلس ةرورضوا

 (عوض ول افصوطرسثب

 نوكي ىإ

 ىف لخد عو_ضوأ
 اكلمك ) كر وخلل

 تناك لك ةرورجلاب

 مادام عباصالا كرم

 ءىدالةرورتلابو(اجناك

 فطوص وأ

 ْ 0 يبا ناحل  كناعاا نق
 قاطيدقو ىنارسو ةصاخلا ةطورشملانم عا اهنا ةيمستلا هوو ايناك عب اصالا

 دي ا م ا سسسسم

 لومتملا نم وا عوضوملا نم زج تلسلا ةادا ناكالك انلوقك ىلاتلا

 ىثلا توبثنال ةرورضذلانء

 نود مدقملا ىف اهيف وا د.دزللا نال ةاودعم ةيضقلاتيع“ ايعمج [مهنتق“و|

 نيب ديدرتلا ناكاذا لومحملا ةددرع اضبا ةياجلا نوكي دقو ىلاتلا
 م نو دقو درفوا جوز اما*ددعلا اذه انل ورقك نيلومحملا

 دقو ددع درفلاوا حجوزلا انلوةك عوضوملا ديدرتلا ناك اذا عوضوملا

 وا ضيبالا انلوقك أعم لومحلاو عو_ضوملا ةددرم ةياحلا نوكت
 ام لومحلاو عوضوملا ىف اهيف ديدرتلا نافذ دامجوا ىج اما دوس الا
 ةيامس نعو ) ردان مولعلا ىف لومحلاو عوضوملا ةددرملا لامتتسا نكل
 مبشلا اذه ناكذاف كصضلل ةاء بحمتلا ناكالك اناوقك ( ةلصتمو
 راهتلا ناك ةعلاط سعثلا تناك اك انلوقكو ناسنا وهف اكجاض
 ال كلاس زن دق (و) نشل عولطل مزال راهنلادوجوف .ادوجوم
 ضيبا اما وهف اناسنا مجشلا اذه ناكالك انلوقك (ةلصفنم و ةيلج نع )
 (و) اددع اذه ناك ادرفوا. اجوز اذه ناك انلوةكو دوساوا
 عبشلا اذه ناك اك دك ( حشماو نفخ وعل ةيطوتتل | نك رق نكد

 بلسلا ةادا ناك نا انلوقكو دوساوا ضيبا اما وهف اناسنا ناك اقطان

 ةيضقلا تيعم اذاف اعيمج ا4#:* وا لوما نه وا عوضوملا نم أزج

 ةرابعىهو ( ةريخالا ةثلثلا نم دحاو لكو ) ةلصحم تسيل ىهف ةلودعم

 ةلصفنم وةلصتم نع وةلصف:هو ةيلج نع وا ةلصتمو ةيلج نع ةبكرملا نع

 ( نيعسق ىلا ) اهنم دحاو لكىا ( مسقن ) وهف (ةلصتلاف ) ةاكلا |

 ةلصتملا مدقم زايتهال ىا ( اهمدقم زايتمال ) ةثلثلاهذه ةلثماىف قبس اك

 مدق» نال موهفملابس< ىا ( عنبطلاب) ةلصاملا ىلا' نع ىا ( اهلا نع )

 عوبتملا موهفمو عبان مزاللاو عوبتم موزلملاو مزال اعلانأو موزام ةلصتملا

 ةلصفنملا مدقم ىا ( اهمدقم ناف ةلصفنملا فالخت ) عب ال |موهفم نع زاتمت

 (طقف عضولاب) ةاصفنملا ىلا قع ىا (املات نع) ةاصفنملامدق»ىا (زيغامتا)

 موهفملابسحم ايلات نعةلصفنملا مدقم زبتال و عبطلا ن ودركذلا بسس ىا

 دئاعم املا نونلا حب دئاعم ةلصفنملا مدقم نال ركذلا بسم زن لب

 لكن وكي نا زو مف محفلاب دنامملاب عبتيال رسكلاب دئاعملاو نونلارسكب

 ناونعلاب عوضولا فاصتا تاقوا عيجبف ىا فصولا مادام ٍبلسلا: ةرورضوا :توبثاا ةزورنذب اهمف مح



 ناوبح ناسن الكم امهقداصتل هجو نم معااهن ا حلاو اقلطم ىلوالا نم مها اهن ىلا فشثكأ | حرش ىف فنصملا بهذو

 . كرحتناف عباصالاك ركمبتاكلكى سكماابوا ناويحبتاك » ا١هأ 0 لكفى ىل والا نودي ةيناثلاقدصو
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 امهنيب قرفلاف سسك | كاكا محفل ايا دناعم ةلصفنملا ىف زج نم 'دحاو

 ماسقا )و ةعست تالاصتملا مانسقاف ( عبطلا نودطقف رك ذلا بسحن وه اع

 كياعف ) سثع ةسجخ ىلا غابت ىهف ( ةلثمالااماو ةتس تالصفنملا )

 واةلثمالا جار خاب مزلاف رمثع ةسجت ىلا تغاب اذا ىا ( اهجا رهاب

 ةاثمالاهذه نم دحا ولكو ( كسفن نم ) ةلثالا جا ركسا كيلع نئاكف

 اهعاونا نا ندف ةيضقلا فن رعت نءغرف الو بطقلا حرش َْق ةروك ذم

 ١ (ثلاثلالصفلا ) لاقف اهلاو> ا واهماكحا واهقحا وا ىف عرش اهماسقاو

 ( اياضقلا ماكحا ىف ) ةنثاك ةلاسرلا نم ةنيعم ةصح ةعقاولا ظافلالا ىا

 ضيقنلا سكعلا و ىوتسملا سكعلا نم و صقانتلا نماياضقلا لا وحا ىف ىا
 ا ماكحالاب اناضقلالاوحا نم اوربع امئاو تايطرشلا مزالت نمو

 ةبلاس ىلا ضقانت ةيلكلا ةبجوملا لاش ناب اياضقلاعاونا ىلع اهب 8

 [مكالثم ةم زج > ةبحوم ىلا س كعنن ةيلكلا ةبجوملا لاش اذكو الثم ة 2

 ىلاعت هللا همحر صملالوق هةر ىلاعت هللا ىىصع ماصعلا لضافلا لاق

 َكلاَتلا"لصفلاىف ىا (:هيفو ) هآ أببهاكحا 000 ةلاقملا
 ضقانتلا ىف ىلو الا ةعطقلاف ظافلالا نم ةعطق دعب راىا ( ثحابم ةعبرا )
 ةعبارلا وضيقنلا سكعىف ةثلاثلاو ىوتسملا سكعلا ىف ةيناثلا ةعطقلاو

 ةعبرالا ثحابملا ثلاثلا لصفلا يف راخف ءىجس|ك تايطرشلا مزالت ىف

 لصفلا ٌةيف را نا لاق. ناب ضقنلا درب الف ءا زجالا ىلا لكلا ةيف رظ لبق نم
 اضيا ىه ىتلا ةعبرالا ثحابملا ظافلا نع ةرابع وه ىذلا ثلاثلا

 صاك ةلطاب اهنا عمهسفمل ءىثلا ة يف رظ ليبق ن
 ءىصس |كفاخلا قيرطب ىوتسملاسكعلا عاونا تابثا فقوت املو ةم ريغ
 ههدق ضقانتلا ىلع ءىمس مت ايطرسشلامزالت و ضيقنلا سكع فيرعن و
 ةعتاولا ظافلالا ىا ( لوالاثحصلا ) لاقف ماكحالا رئاس ىلع سملا

 ةلاسرلا نمءزج ةعقا ولا ةيناثلا ةلاقملا نمأ زج عقاولا ثلاثلا لصفلا ن ١
 ةله ريغ صاك ءىبثلا كلذ نمءزج “ىثلا نمءزجلا نم ءزملا نال ةيسعتلا
 هعاوناْن ام و هطو رش نا ىفو ( 3 نام ( ىف .ىف) ناك

 هىه ظافلالا نع ةرادع

 ا | ( هناي هناي )ضقانتلا لوين ازيملاو نويقطنملارسفو فىع ىا ) لحو)

 ىرورض  معباصالا
 طرشب بتاكللا دازنال

 سيل وةباتكلاباهفاصتا
 تاقوا ىف اهل ايرورض
 ةناتكلا وا باتكلا

 ةيرورض تسيا اهسفن
 كرح نوكي فيكي

 ليقوايرورضاهل عباتلا
 3301 6 ذاع رهظالا
 كركلا لمجبال انال

 ثيح نم تاذلابايرو رض

 اهفاصتا تقوى لب ىه
 ةديقم وةبانكلا فص ون

 كرداانا مالو كلذب

 هيفو اهلابرورض سيل

 ةرورضلا نال رظن

 طرشب ةطورشملا ىف

 111 ننال ار سول
 فصولاو تاذلا عوج

 مادام ةطورشثملا قو

 ىلا سايقلاب فصولا

 فصول |ناف طّوفتاذلا

 فرط هلا ىلع رّسعم اهف

 بسن الءزجال ةرورشذلل

 ةيصو ةرورذلا هللا

 ىلا ىنعملا ريصن و افرص

 ةيرورضلومحلا ةبسن نا

 عوضوملا تاذ عومجل
 تاقوا عيجب ىف هفصو عم

 راتعالةدئافالو هفصو

 ةطو رشم او انههفرظاا

 فضولا طرقل ةئمانلا
 نيتك ادلأ نمهج و نم رعا
 ةءادلا ىا نيتكادلا ىا

 هجو نم ةرورضلاو
 ناسا لكى امهف داصتل

 ك7 7-2 اميودباهقدصو|ناويح

 هنالةرورشلا نم اقلطم مافصوا !مادام ةماعل |ةطورسشثملاو نا وح بتاكلك ىف سكعل ايو عباصالا كرم بتاكلكف
 قدص و ةقلطملا ةرورغااةداموؤ ام: داصتل هحو نم ةعادلا نمو سكمل |!نودب فصولا تاقوا عيجب ف تنل ىم



 سكماابو ةرورضا !ماودلاولخ ثيح اهن ودي ةعادلا

 4 ؛ دقو تاذلاتاقوا عبجي
 و نوكيىا

 ورضذلاب كد اص ستيم

 ىلا نحف ةماعل |ةيف رعلا

 توبث ماودي اهيف مكب

 ( عو_طوملا فصو

 امد عوخوملا تاذ

 انهه ريتعي لو ناونملاب

 نيينعملا سابق ىلعناينمم
 ماودلا نال ةطورسشلل

 ىلا شانقلاب لضَح اذا
 نامزف هدحو تاَدل

 ماودى لخد فصولا

ْ 

 ف هل مودنالو 00 ةرورشلان وكي د ثيح

 ”ةنضولا لحالك ورشلاب اهبف مكح ىتلا ةيضّقل | ىلع ةماعلا

 بلسلاو ) عوقولاب ىا( باحيالاب نيتيضقلا فالتخا) ضقانتلا نا قي رطب
 الب ىا ( هثاذل ) فالتخالا كلذ ىا ( ىضتشس ثي< ( عوقاللابو ىا

 ( ؛ةقداص) نيتيضقلا كلت ىدحا ىا (ام«دحا نوكينا) رخآ *ىثةطساو
 نوكينا هتاذا ىضتق فالتخالاكلذ نا ىنعي ( ةيذاكىرخالا:) ةيضقلا

 مكحو عقاولل اًعباطم بلسلا وباميالاب نيتفاتخلا نيتيضقلا ىدحا ركح
 سنها ناف ضقاذتلا دبعب سنج فالتخالاف عقا وال قياطم ريغ ىرخال ا ةيضقلا

 هلاسج فالتخالا نوكيف فالتخالا نم صخا هناق عناّعلا وه هل'بيرقلا
 هتالاصقانادح فيرعتلا اذه نوكيف هل اديعبا_ .ذج نوكيف عئاعلاةطساوب

 ولف صقاندح هئاش اذه في رعت لكو بي رقلا ند وديعبلا سنجلا نم بك(
 امان ادح فيرعتلا ناكل هآ بلسلا و باحيالاب نيتيضقلا عنامت صملالاق

 درفملا فالتخا لثم نيتيضقلا ريغ فالتخا هنع ب ر نيتيضقل اهلوشو لهاتف
 ةيولعلاب ناتفلتامهاف ضرالا وءاعسلاك نيد رفا فالتخالثمو ةيضقلاب

 000001 لوك قاليسالا حرب بليلاو باجالاب لوقو: ةيلقملاو
 واةلصفنم ىرخالاو ةلصتم ام«©دحان وك وا"ةيطرشىرخالاو ةيلج

 جر هآ ىضتش ثيح هلوقو هلصحم ىرخالاو ةلودعم ام«دحا نوك تاك لي 6ك لوففملا

 ايا ديز انلوق ىف ناسنا دز انلوق 500 اما الحا( اك لك ىف اك نكت
 اهلاثمو) لءأتف ناويح
 ( سام اباسو اباجيا

 ةحبو و ةمانل هو 0237

 رعلاب ةرستلا|
 ىنملا اذه مهذب فرعءلا

 ه تّدلطا اذاةبل اسلا نم

 نم معا اهنا ةماعلابو

 نا ةيف

 ,عاىهو ةعاخلاةيفرعلا
 و نتتئادا!نم اقلطم
 ةرورض ةماعلا هطرشملا
 متادلاوا ىرورخلا نا

 وسل وا تاذلا ردع
 اكاد فصوا!بس ىر
 ريغ نم .فصولا مادام

 فالتخالا جر اذكو نييواست» 0 0 ناجل 0

 ناساب ناويحلا نم ءىث الو نانا ناوي لكانل وةكةداملا صوصخت

 سيل ديز انأوق ةوق ىف قطان, س

 سيل ناويْلا ضعبو ناسنا ناو لا ضعب انلوةكو ناتذاك امهناف

 ةثاكلا ةيئالا طورشلا نا هانيب ام رهظف مهفافناتقداصام#اف ناسناب

 دفا ىدحل .ةناكلا ةعبتلا طورشلاو ةيصخألا ندقان. ىدصل

 ثيحي هلو ىلا ةعجار ىهف ةه+لا نع ةيراعلا ةعبرالا تاروصحلا

 نوكي من ةيذاكىرخالاو ةقداص ام©دحا نوكت نا هتاذل ىطتق

 لامك | انهض لع ام مب_رصنلا ليبق نم ىتأيس اهف ةروكذذملا طورمشلار 5
 ها"نيتيصقلا فالتخا وا ضقانتلاىا ( ققحن الو ) ردن ماقخالا

 1 1 1 1 101001021711 111114 ١ 07 27124 كل ا هم 1 7 2 2 ل2 1 232ج < ممم دع يحل

 ماعلا قالطالاب انلوةكلعفناب هع هيلسوا عوضوأل لوم |تونو اه.ف 0 مع ل ىلحو هال ملل ةهاخلا 7 5

 اذه .ذخا املا امان مادام متانلا نع بواسم ظقيتسلانا فرعل | مهفب 06 متانلا نم ”ىشال لق اذا ىح ه

 هيلا بسط فرعلا نم ىعلا



 ديقب ديقيل اذا ةيضقلانا ةقلطملاب ةيمستااهجو و ( سفنتع ناذالا نم ؟ىثال ماعلا قالطالابو سفنتم ناسن الك
 نه معا اهنا ةماعلابو اهب ىمب-+ ةقلطملا ةيضّملا موهفم 6 ١1ه" ري اذه ناك الف ةيسنلا ةيلمف هنم

 بطق لاقو نييدوجولا
 الا سيل لعفلانيةقلا

 ةضم ااو ةيسنااعوقو

 اما نوكي نا ديال
 ةيسنلا ع وقولا رراغم

 ناف مكحلا وه ىذلا

 ربراغم ةيضّقلل ءزح ةهجلا

 مع جن

 ىف بلسلا و باحالاب نيتفلت#لا نيتيصختلا نيب ىا (نيتصوصخلاف)

 لا عوضومةدح و دنع ىا (عوضوملا داحنا دنعالا) داوملا مدي

 امهدص زاجل امهعوضوم فلتخا ول هلال بلسلاو باحيالاب نيتفلتخلا

 سيل ركب و بتاك دز انلوقك طرشلا ءافتثال امهنيم ضقانتلا ققحي م

 (طرسشلا ةدحو) عوضوملا داحناىف لخد.و ىا (هيف يردن و) بتاكب

 دحناعوضوملادحاولف عوضوملا فالتخا مبتتسي طرشلا فالتخا لاف

 مسجلا اذه ورصبلل قرفم ضب |هنوك طرشب مسجلا اذهان نك طابقا

 ةدحو ءافتال امهنيي ضقانت الف رصبل قرفم سيلدوسا ةتوك طرشب

 '(لكلاو ءزجاةدحو) عوضوملاةدحوىف جرش اذك (و) اممف طرشلا
 ملعاف ءازجالا نم بك رثيام لكلا وهريغ نمو هما + رغل[نك تدان راو

 باجي الاب نيتفلتخلا نيتيضقلا عوضوم نوكي ناب ءزلا ةدحو نا

 و لومحلاو عوضولل
 ةقلطملا اودعاماو ركحلا

 زاجلاب تاهجوملا نه |
 ةهجلا كلذل اهدادعتسال

 لضافلا ىعداو اهيف
 سارا  ىاداتتلا
 ةيسنا|ىلد اشاز ةيفيك
 نا ند ءهأ ةمسنلانال

 ىو ناكمالابوا لعفل اي

 نيم ادلا نم اًقلطم معا
 ةرورضنال نيئماملاو

 بسحب اهماودواةيسنلا

 فصولا وا ت اذملا

 ىجنزلا دوجو ضعبو دوساىميزلا دوجو ضعبانلوقك أزج بلسلاو

 نيتفلتخلا نيتيضقلا عوضوم نؤكي ناب لكلا ةدحوو ةهادبلاب ناقداص

 دوج ولكسيل ودوسا ىجنزلادوج و لك انلوقك الك بلسلا و باحياب
 ريغنم اهتيلمف مزلتس || ناف امهيف لكلا ةدحو طرش ققحمأ ضقانتلا ققحيف دوساب ىحيزلا

 ل 5 اكل | ( ندعم :

 ىهو ةماعلا ةنكملا )

 عافتراب اهف مكحم ىلا
 ىا ( ةقلطملاةزورذلا
 باجلانع ) ةيئاذلا
 ناىنمي ( مكمل فلاخملا
 باج الاب كذا ناك
 و ايرورض سيل بلدلاف
 باجالاف ىلمل ابن اكن ا
 اذ_هو ايرورض سبل
 قدم وح عافترالا

 رش دقو ماعلا ناكمالا

 ٌضِما ىحرلا دوجو ضعب نوكل ةقداص ىرخالاو ةبذاك امجّدحا

 ندب ضف

 ٍ لكلا وءزجلاةدح و طرش ءافتنا دنع بلساا و باحيالاب نيتفلتخلا نيتيضقلا

 دوساب سيل ىجنزلا دوجو ضعبو دوسا ىجنزلا دوجو لكان لوقك
 لك اناوقزاف لكلاو ءزالا ةدوو لح رع ءافتنا عم ناتضق اندم امج اف

 ضع انلوقو عقاوال هيا خد طم مدعل بذاك دوتسا ىحنزلا دوو

 انتلاققحيدق اذكو هيلحر تق هيب نطبو هناتساو 1

 ققحيف عقاولل همكح ةقباطل قدا دوساب سيل ىلا ضوحاو
 ةدحو» ضقانتلا طارتشا نا مث طرسشلا اذه ءافتنا عم امهنيب ضقانتلا
 ىبارافلا مامالا لعج كاذلف نيلوقلا نيذهب ضوقنم لككااو طا
 ةثاكلاط ورمثلا عيجل ةعماج اهناف دمك كن ةيمنلاةدحتو ضقانتلا ظودقا
 دروم ةبسنلا نافبلسلا و باحالاب نيتفلتخلا نيتيضقلا نيب ضقانتلا ققتحل

 نع عانتمالا بلسإ

 نايئعمللاو قفاومابناجلا

 انلوقك ) نايواستم :
 (دراب راخلانم ءىشال ماعلا ناكمالابو ) يرورض سيل رانلانع ةرارلابلس ىا ( ةراح رانلك ماعلا ناكمالاب
 ةئكمملا نققحلابطق لاق ةصاخلاةئككمملا نف معا اهنا ماعلاب ةيىسللا هةجوو ايرورنم سيل راخال ةدوربلاباجا ىا



 ةرورشلا بلسالا اهيف ركملا سيلف ماعلا ناكمالاببتاكناسنالا انلق اذا اناف لمفلاب اهيف مكحالذا ةوقلابالا ةيضق تسيل ٠
 روكذملاباكاباهف كح سيلاتلق 24 165 7 نان ضرمتي فاول ناجل ف ركملا ماو فلاخلا اجلا نع

 ةبسنلا ىلع كح كلذ تلق .

 ةلوقعملا ةهجلاوهف ةيفيكلاب
 عوضو* ىلع مكح إال

 ىعداواهل ومحب ةيضقلا
 نا ىتازاتفتلا لضافلا

 (ب ج ) لكانلوف
 مكح ىلع لمشم ناكمالاب
 نا هموهفمو ةلاعال

 عم ( ] ) تبان (ب)

 نع ةرورضلا ءافتنا
 توبث اللا و توبثلا

 توب اللا نعوا ايم

 آلا ةيضقال ىنعمالو

 فصو ناب ةمف 5

 تاذ ىلع قداص ل ومحلا
 ناك ءاوس عوضولملا

 لكف ناكم الاب وا لعفل اب

 سفن ىلع دياز امهنم

 نم معا ىه و سالا
 ىم هنال اًملطم ةقلطلا

 لعفلاب باحبالا قدص

 ايرو رذبلسا !نوكيالف
 اذكو نيكملا نودي

 نم معا ىهف سكملا
 نم رءالا نال ةيقايلا

 تابكرملااماو) رءارعالا
 ةلخوسفملا ىلوالاعبسف

 ةطورشما ىهو هما

 ماوداللا ديق عم ةماعلا

 ناف (.تاذلا بسحب

 ةرورنذ ةماعل !ةطورشملا

 ىهو فصوأا| بسحب

 نا عنتهف همسك ماود

 ةييع ماودادللا دع
 (ةبجوم تناكن ا ىهو)
 امحوملوالاءزح ناكىا

 )[تلسلاو ناش
 ىز انلوقك امهقدص زاوملل امهني ضقانتلا قع 0 ةبسنلادحتن لولو
 امه#دص ناف كحاضب سيل ديزو منان ديز اناوخلو بتاكب سيل ركبو بتاك

 نيتيضقلا نيب ضقانتلا ققحي 0 لمت امهنيب ضق 407 له 2

 امهل و فلتخاول هناف ( لومحلاداحا دنع) بلساا و باح الاب نيتفلتخلا
 سيل ديزو دنا يز لوقك امهةدص زاوجل امهنبب ضقانتلا ققحت مل

 فالتخا ناف ( نامزلا ةدحو ) لوما داحنا ىف ىا ( هيف جردن ) قسافن

 مئانب سيل ديزو ليالا ىف مئان ديز انلوقك لوما فالتخا بجو نامزلا |
 رخآ ددحم هيردقب دد#* ما لكو ه نيماكت لا دنع نامزلا و راهنلا ىف
 كالفلا ةكرح رادقم 0 ةرابع نامزلاف ةفسالفلا نم نيققحما دنع اماو

 نع ةرابعندملكتملادنعوهو ) اكمل ( ةدحو هيف جرد )وز عساتلا

 درحم دعب نع ةرابع وه ءامكحلا نم نيبقارسثالا دنع مسج ا هاغشي موهفم دعب

 مسجلا نم نطابلا تسل اوه ناكملا نا نييئاشملادنعو مسجل

 ةدحو هيف جرد (و) ىوخلا مسجلا نو رهاظلا مصسلل ساملا ىواحلا

 ةدحو هيف جيدم )وز هيلا فاضملاو فاضملا نيب ديلا ىهو (ةفاضالا)

 اهلغشد د وحوم

 جورخ نعةرابعلعفلاو ءىثلءىث *ىمتنعةرابعةوقلا و (لعفلاو ةوقلا)

 فاللتخا ناف ىرابل اةمحر هيلع ىوبنلكلا لاقكق قحلا ىلا مدعلا نه ءىثلا

 لومحملا فالتخا دتس لعفلاو ةوقلاو ناكملاو ةفاضالا نم دحاو لك

 قوسلا ىفمانب سيلدبز و تيبلا ىف ملان ديز اذا وق ناكملا ف فالتخالا لاثم

 ركب ىباب س ٍءك دبزو ورععونا ديز انلوق ةفاضالاف فالتخالا لاثمو

 ركلا ركف ندلاف ربا انلوق لعفلاو ةوقلاق فالتخالا لاثمو

 تو وصلا ) ضقانتلا ناك نا 6( لعفلاب ركسع نسل ندلاَق رجلاو

 ىف بلسلاو باحيالاب نيتفلتخلا نيتيضقل اداحنا عم 6 ( كلذ ع , ل

 1 (ةيركلاب) امهفالتخا نم ىا (فالتخالا نم) ةروكذملا ةيناثلا 0
 (نيتبئ زيا قدصا) اضقانتن ل نيت زجاتناكول امهناف ةيثزملا و ةيلكلا ىف ىا

 .ةيضقلاىف عقاوال هيدا ةلاثجلا و هولا ةبجوملا 2 ةقاطم ىا

 نا تكاتك : 1 تقلا م هه معا أمف را ف عوشلا فوك نوحي كا

 . بلسلا و باجي الاب نيتفاتلا نيتيضقلا ىف نيب نيب ةناكل

 ةبلاس لوالااهٌو زج ناك ىا ( ةبلاس تناكن او ) ةماعلا ةّقلطملاىلا ةراشا 0 نا نم ءىجحس امل ( ةماع



 هءىثالةرورضلاب انلوقك )

 اًماطم ضصخاو ماود اللاب 6 6٠ه )ب اهديقتل نم ادالةنامم ىهو ةماعةقلطم

 سيل ناويحلا ضءبو ناسنا

 قسد لوبا ضب و شيا دا شد 20 دونه لوبا

 (ةداملكف) مقاو وال ةيلك 5 ةيلاسلا 2 و 0 ةبج 2 مكح هكا

 نم معا) ةداملا كلتىف ىا (اهيف عوضوملا نوكي) ةيضق لكىف .ىا

 ناسناب ناويخلا نم ءىثالو ناسنا ناويح لكان)وقك اقلطق (لومحا

 نه لودحلا نم معا اهيف عوضوملا نوكيوا ةهادبلاب ناتذاك امهناف

 امهناف ضيناب ناويخلا نه ءىثالو 0 ناويج لك اتلوقك مجو
 عوضوملا فالتخال ناقدصت امنا ناتي , زحلا تلق ناف ةهادبلاب نادك

 هيلع موكا ريغ ةيناسالاب هيلع 0 | لاف ةيبكلا ١) داحتالال

 عوتشل نا ودل نفسو :تاسنأ نا ويلا :نضبتانل لك ىف كايا ناو

 فضلا ناولا دازفا ضعي لع وهناسنالا باجاب كما. نآل ناسناب
 ىلعوهف ىناثلا لاثملا ف ناسنالا باسب مكحلاو لوالا لاثملاىف :قطنملاب

 موهفم نجلا وه اما ماك>الا عيمجىف ر ل | لوقو الاثم ةيقهانلاو

 دارفالا ضعبل باحنالا وهو نيتيزحلا موهفم ظحوا املو ةيضقلا

 جراخ 0 2 نييعت اما و اضقانُس ب مل دارفالا ضعب نع باسلاو

 91 ضعء! ىل لع أهيف مكح ةرضق أم وهفم ناف 77 0 موهفم ن ع

 00 هانا 1 تطق لاق لاك :ناكد رف ىانييعتلا لعال

 يناثلا طورمشلا عم (دالف نيتهجوملاف) ضقاسنتلا ناك اذا (اماو)
 نيتروصحلا ىف ةاووقأ ذملا هعجتلا ط ورشا ا عم نيتيصخلا ىف ةروك ذملا

 بلسلاو باحيالاب نيتفلتلا نيتيضقلا فالتخا نم ىا (فالتخالا نم)

 اندحناول امهناف تاروصخلاو تايصخألا ىف ىا (لكلاىف ةيحلاب)

 ةبجوملا مح ةقفاطا ىا (نيتتكملا قدصل) اضقانتن مل ةهجلاىف.

 ناكمالا 1 مقاوا ةماعلا ةنكملا ةيلاسلا ركحو ةماعلا ةنكمملا

 ينكو) ناكم الاب بتاكب ناسن ا لكس يل و ناكمالاب تبتاكز اسنالك انلوقك

 ةبجوملا ةقلطملا ةيروؤرضلا !اركح : ةقبا اطم مدعلو ىا ( نيت رورضلا

 نه معا اسهيف عوضوملا نوكيوا ناسناب

 مخومو ةماع ( ةطورشم ةبلاس نم اهتيكرتف اعادال اتاكمادام عباصالا نك اسس

 : ةدايزإ ةماعلا ةطو رشا نع

 نوكف ديقلا اذه

 ق.اؤانإلا "عم .ةؤمتلا
 ةضالا ةبف رعلاةيناثلا )

 ةماعلا ةيفرعلا ىو

 بسحب ماوداللا ديق عم

 تناكنا ىهو تاذلا

 نم اهبيكرتف ةبجوم
 ةماع هت ف نزع هح وم

 3ع ةتيلظم - ةنلانحاو
 نف ةيلاس تناك ناو

 ةماع““ةنف نع ' ةيلاسس

 ةماع ةّقلطم ةيحومو )

 اكشن اناغا"اهلاثمو
 ةصاخلا: ةطورشكلأ صام

 هطو رشم لا نم معاىعو

 رغلانالاًملطم ةضصاخلا

 بجوي ةيفصولا ةرو
 ريغ ن« قصول اماودلا
 نيتكادلل ةئيابمو نسكع
 معاو ماود اللا ديا

 ةطورسشلانم هجو نم
 اعم ام«ةدضل ةماعلا

 ةصاخلا ةطورشالا ىف

 ى اسمن ودب ةماعلا

 سكعلابو 5در ورشلا
 قضولا ماودنا
 بسح ىروريذلاريغلا

 (ةةلطم اوك يعاللا
 وهو ةما.ل!ةيذ رعلا نم

 نيقابلا نم اذكف رهاظ
 اللا ةيدوجولا ةثلاثلا)
 ةقلطملا ىه ةيرورش

 ةرورضالل اديق عم ةماعأا'

 (”نكع وب تاذلا بع

 ةرورض اللاب اهديقت

 تسلل فص ولا
 1 ا جلا ا تلا يش دس

 ' ىلا ةزاغأ هنال اًعادال' هلو قدصنالو اتاك مادام ةرورذلاب ناسنا ل كءانل ودك هيتاذلاةرورشلاةدامؤ ىا 5

 . لاحت وهو لعفلاب ناويحب ناسنالا نم "ىشال انل وق



 ةمحوم نم اهبيكرتف ةرورغلابال لعقلاب كدا ناسنالك انلوقك ةبجو تناك نا ىحو م سدد ريثعم ريغ ةنكل :

 ءيهسال ةماع ةنكمةيلاسو ةماعةّةلطم

 .ئشالانل وةكدتلاس تناك

 ةرورضااب ال لءفلاب
 ةقلطم ةبلاس نم اهبكرتف
 ةنكمت ةيجومو ةماع

 اًملطم معاىهو ( ةماع

 قم هنال نيتصاخلا نم

 وا ةرورذلا تقدص

 فصولا بس ماودلا

 ةبسنل |ةيلمذ قدصامت ادال

 رب نه ةرورذلاب ال

 ةيرو رضال ةئيابم و سكم
 ةرورض اللاب اهديمَتل
 هجو مة ادلا نم معاو
 ماودلاى ا_م45داصتا

 ةرورضلا نع ىلاحلا

 اهن ودب ةئادلا قدصو

 سكملاب و ةرورضلاف

 ىتاذاا ماود اللا ىف
 نيتماعلا نم ءاذنكو

 ةطورشملاىف اههثداصتل

 اهن ودي امين دسو ةصاخلا

 سكعلابو ةيرورشلاف
 بسحب ماود اللا ىف

 نيلي يسأل
 وحعو ةماعلا هقلطملا نم

 ةنكمملا نم اذكف صاظ

 وجولاةمبارلا ) ةماعلا
 ىهو ةماد اللا ةيد

 ديق عه ةماعلا ةقلطملا

 تاذلا بس ماوداللا

 ةبجوم تناكءاوس ىهو
 نم ( اهيكرتف ةبلاسوا
 امه؛دح ا نتماع نيتقلطم

 ةبلاس ىرخالاو ةبجوم
 اياسو اباحبا اهلاتمو

 ةرورضاللا نانم ) ه١٠ © اولا ةماعلا ةنكملاىلا ةراشا

 تآت؟أ؟7؟؟فإ>بب_ااآأغ_ يال ١ “«[:«:“#؟“ب_بص ل #“

 انلوقك (ناكمالا ةدامىف) عقاولل ةبلاسلا ةقلطملا ةيرورضلا مكحو

 ةايلطت رورطلا» 5 ناضا لك نشكو ةرورضلاب بتاك نانا لك

 كر ردم نادل نادنالا دا رفأ نم ”ىتل ةبانكلا باح: نال ناذكي

 از ريلت .ىرورضم نبل ناسنألا درفازع ةباتكلاب ليم اذكو"
 ناك اذا ةهملابفالتخالا نم نيتهج وملا نيب ضقانتلا ققح ىف هال ذتتيف

 ضيقنو (ةماعلا نكمل ىه) ةقلطللا (ةيرورضلاضيقتف) كاذك م الا
 بناملا نع (ةرورضلابلسنال) ةقلطملاة ير وريضل | ىه ةماعلا ةنكملا
 ىهو ةيئاذلا (ةرورضلا عم) ةماعلا ةنكمملا ىهو مكحلا فلاخلا
 ىا ( امزج ) نيتضقانتملا نم ىا ( ناضقانتت امم ) ةقلطملا ةيرورضلا
 نامنالك سلو ةرورضلاب ناويحت ناسنا لك انلوقك مزج ضقانت
 ناف ماعلا ناكمالاب ناويحن سيا ناسنالا ضعب لب ةرورضلاب اناويح
 ةنكملا نال بجوم ماع نكمت ناسنالا نع ةيئاويهلا ةرورض بلس

 صاكركحلا فلاخلا بناها نعةقلطلاةرورضلا بلس نعةرابع ةماعلا
 امااياضقلا نيع عف رو هنيع عفر *ىث لك ضيقن نا عا تاهجوملا وف

 باح الابنيتيضقلا فالتخا ىتعع احالطصاو ةقيقح“ اهضيقن نوكي نا

 7 ا دلال و ةقداصابع دحا نكي نإ هتاذل ىضتق ثيح تلسلاو
 صامل س كعلاب و ةيقيقح ةماعلا ةنكملا ىلا ةقلطملا 0 ضقاني [ك

 اهضيقنر وك ذملا عذرلا نوكينااماو امج ناضقانتن امم صملا لاق اذلف

 نكيملاياضقلا ضعب نيع عف رناف اهنيععفرل ىواسملا مزاللا ةداراب ازاحم

 ةرضق روك ذملاعفرلا نكيرلف ادرطم هيف اياضقلا تاهج نم ةهج رابتعا

 امن وكلالهس مولعلا ىفاهلامعتسا نكي لذ ةههجلا نع ةيرام نوكتلب ةمجوم
 ضعب نيع عفرا ىواسملا مزاللا ىف ةهجلا رابتعاو ةبجلا نع ةيراع
 اضيقئاباضقلا ضعب نيع عفر ىواسملا مزاللا ذخا اذلفدرطم وهف اياضقلا

 ىف لامعس الا لبسيل ىواسملامزاللاةداراو موزلم ارك ذ قيرطب ايزاجم
 ضقانب اك ريسع مولعلا ىف ةهجلا نع ةدرجلا اياضقلا لامعتسا ناف مولعلا

 مزاللاةداراو موزمملا رك ذقيرطب ازاحم ةماعلا ةقلطملا ىلا ةقلطملا ةمئادلا

 ضيقن نايبىف ىتأيس اعف صملا لاق اذلف اهفانت لب اهضقانت تسيل امناف
 0 لا دن مب د لا واهلا ادا اولا ابا سس 7103301

 تةدص ناتّدلطه تق دص يه هن ال ةيرورشلا ةيدوجولا نم اقاطم ص*+!ىهو ةرورض اللا ةيدوج وال ( سام

 ا امهناف ةادلاى الا اهيا ةرورش اللا ةيدوجولا ةيسنك قاوبلاىلا اهتبنو سكملانودب ةنكممو ةدحاو ةقلطم

 ' هبلس ةرورضوا ( عوضولل لومحلاتوبث ةرورشب اهيف مكي ىلا ىهو ةبتفولاةسماخلا) رهاظ لكلاو نانيابتم



 اهف مكح ىتل |اهناف ةيتقوااةفلطا اريغىحو ةقلطم ةيتقو هذه ىو عومولا دوو ا 5 تفوف هته
 اديقم ) اقلطم مومح !ىه امهنه 6 ١51 )ل ةبسآلاف نيم تقوى ةبسنااةيلعفب

 ضعبلا ىف باحنالا هيفاشإ تاقوالا لك ىف بلس | ند ةقلطملا: ةعادلا

 ضعبلا ىف باحيالا هضقانن تاقوالا لك ىف بلسلان ال لّشسملو سكعلاب و

 0 مهفاف | فهه حارششلا ضعب' هم#ا اهم ت رهظاو تحدوا

 ىه ةماعلا ةقلطملا ضيقنو ( ةماعلا ةقلطملا 07 (ةقلطملا ةمئادلا

 لك ف) عوضوملا نع لومحلا بلس ىا (بلسلا نال) ةقلطملا ةمئادلا
 ةرايع بلسلاكلذو لاو دوج وةنم زا عيمج ىف ىا (تاقوالا

 باحجيا َّىا ا بل لآ 5 1 ةيلاسلا ةقلطملا دما

 ضقانب نا ىلارظان اد ةبجوملا ةماعلا ةقلطملا نع ةرابع بلسلا كلذو

 نم '“ىثال انلوقك ةبحوملا ةماعلا ةقلطملا ىلا ةبلاسلا ةقلطملا ةعادلا

 نوكسلاعوقو نافم اعلا ىف قالطالاب نك اس كلفلا ضعب وامتاد نك اسي كالفلا

 نوكسلا بلس عفرل واسم مزال كلفلادوج و تاق وا ضعب ىف لعفل اب كلفلا ىلا

 نك اسكلفلا ضع انلوق و كلفلادوجو تاقوأا عيمج ىف ماودلاب ديقملا

 ازاجم ناضقانتس لبامت اد :نك اسب كلفلا نم ”ىثالانل وق ىفاني ماعلا قالطالاب

 لك ا هيف ان ا سلاف + باميالا نا ىا (ستلا وا

 كاوق ىلا امئاد 0 :كلف لك كلوق ضقان ىف اك ةقلطملا ةبلاسلا

 ىف كافلا نم ةكرحلاب لس ناف اب زاحماضقانت لعفلابك رحت سيل كلفلا ضعب
 ىنماودلابديقملا ةكرحلاعوقو مفرا واسم مزال لعفلا.هدو> وتاقوا ضعب

 ىلا لعفل ابك رحم سيل كلفل !ضعب كلوق ىفانم حن كلفلادوج وتاقوا عيمج
 لايلا اذكه و تف ياك ايزااضقانتناضقانتيف ام ادك رحم كلذ لكك لوق

 نكيمل اذاهنال ةقلطملا ةمئادلا وه ةماعلا ةقلطملا ضيقن نا نام ىف ناثلاو

 باحيالا مزايةلجلا ىفبلسلا نكي مل اذا وامتاد بلسلا مزاي ةلملا ىف باحيالا

 مدعلة ر وهشملا ريغلا (ةنكملا ةينيا) وه (ةماعلا ةط و رشملاضيقن و) اًاد
 نم نوكت ناثيح نم اهيف لمعتست لب ةاقتسم ةيمكتلا مواعلا ىف اهلامعتسا |

 املا تفتليل اذلف ةماعلا ةطورشثلل ضيقنامن |ثيح نم واياضقلا ماكحا ظ ظ

 :(اهف مكح) ةطيس ةهجوم ةيلج ىا (ىتلاىنعا) تاهجوملا مسقتىف

 ل
 تاذلابسحب ماود اللاب اديقم ) اًقلطم مومعلاىه امهنيب

 ةبجوم تناك نا ىحو

 لك ةرورشلاب 0
 ةلوليحتقو فيم ر 0

 نيل يراك شرألا
 اًئادال) اهنم هروننال

 ةيجوج نم اسهبيكرتف
 ةيلاسو ةقلطم ةيتقو

 تناك ناو ةماع ةملطم

 ةرورشل ابانل وّمك ةبلاس
 2 سلا نه تال

 عوقو ىا عييرتلات قو

 ج ورا ةقلطنم عبر
 سبشل ١ نيب و هني
 نم اهيكرتف انادال (

 ةيجومو ةيتقو ةبلاس
 صخ !ىهو ( ةماعةّولطم

 اًملطم نئتيدوجولا نم

 ةرورغلاقدصاذا هنال

 ملا ثقولا بسحب
 قالطالا قدص امئادال

 ةروزشلاب الوا اًئادال
 نهءصخاو سكعنيالو
 ىلا ةصاخلا ةطورشملا

 ةطورششم اهييزج دحا
 فصولا طرشي ةماع

 نم ةصاخلاةيف رعلا نمو
 لكى اهقداصتل هجو
 قدصو لظم فسح“
 لاثملا امه ودي ةيتةولا

 سكملايو نم لاف روكذملا
 كرخ“ باك لكف

 اقلطم مكاو عياصالا

 ىلا ةصاخلا ةط و رسشما نم

 مادام اير دحا

 ىدخ قم هنال فصولا

 تاقواع يجى ةرورشلا

 : امهثدص و ةصاخلاةطو رسما اهقداصتلهجو نم نيتماعل | نه معاو نيتعادال ةنبابه ىهو اًملطو ةصاخلاةطو رشم انه



 ىَلاىهو تنل نم كااسلا| اًملطم قايل ا نم صخاو فصول | بس 1 ثيح ا ةيرولا اهتودب

 ريغ ف نمم ريغ تقوى هع ةباس © ١64 ]  ةرورنوا عوضولل لومحلاتويث ةرو ربا 1 مع

 0 كيرلا عر ةباكأا (ةرورضلا عفر ) ةطيسلا .كلتق قا

 . لعسي نا نكم بنا تاذ هءنم لك انلوقك ) مكمحلا (فلاخلا بناجلا
 0ك قل لأ اهتمت لالا كااذ و.( وبك فنوك" تاقوإ نطعب ل

 2 ل ر دملانا اهكف ققلطملا هي زوز ىلا ةماعلا ةنكملا ةيسنكا

 تاق ا
 و ( عوضولا دوجو
 ةقلظم ةرشنئم هذه ىعد
 ةيشتنلاةفلللا 0 و
 ةيلعشن اهمف رك جلا اهناف

 بس ةرورضلا كلذك تاذلا بسح ةرورضلا بلس ضقانتتاذلا مايعا
 1 او بسك ةر ورمضلا باس ضقا 00 , كاد

 ةماعلا ةطورمشملا ىلا :ضقان فيكما دنا و ةيكش هين" للا نفاذ تاكا ىو ثاذلا

 ام (ىنعا ةقلطملا 0 ىه (ةماعلا ةيف رعلا ضيقنو ) ايقيقح اضقانن

 | توش) ةطيسبللا كلتىفىا (اهيف ركح) ةطيس ةهجوم ةيلجىا (ىتلا)

 عوضوملا فصو نايحا ضعبىف لعفلاب هنع هباسوا عوضوللا لومحلا

 انلوق نم ةنكمللا ةينيحلا ىف (مام) ةقلطملا ةينيحلا لاثم يا (اهلاثمو
 اذكو ابون<م هنوك تاقوا ضعب ىف لعفلاب لعس بنملا تاذ هلننم لك

 ىلا اهتبسنو ةروهشملا ريغلا ةهجوملا اياضقلا ليبق نم ةقلطملا ةيمحلا

 ماودلان اكو ةقلطملا ةمئادلاىلا ةماعلا ةقلطملا ةيسنك ةماعلا ةيفرعلا

 00 ا هلا قالطالا ىفان : تاذلا بسحب

 هارت نيس نورطالا و ةقللطم دهئاد تاذلا ا ءاودلا 0

 ةرورذلابانل ودك ةيحوم

 ا سم قا
 اهتكرتف اعادالام تو
 5ر1 ةبجوم نم

 ةقلط٠ ةبلاسو ةٌولطم

 نم سد الوقت )

 اماتقو سفنتع نانالا

 نم اهبيكرتف اعاد

 ةقلطم ةرشتنم ةيلاس

 نم ا_ةلظم معا ىدو

 تقدصاذاهناال ةيتقولا

 ليعم تقوف هرقل

 ةرورشل اق د 11
 نودب ائادالام تقوفف

 لاء و نا

 ةيتقولا ةيسنك قاوبلا

 ةنكمملا ةعباسلا ) اهيلا
 مكح ىلاىهو ةصاخلا

 ةرورضلا عافتراب اهيف
 دو>ول | ىناج نءةقلطملا

 ةماع ةيغ 000 ماودلا 0 ةقلطم ةينيح

 مهفاف ايزاحم اضقانن : ا ةينيلب[ و ةيانعلا» ةيفرعلا . نا رهظف

 0 (اهضشن دلك ) تابكوملا ىا (تناك اذا اماو)

 ةلصفنملا ةيطرشثلا ىلا ضقانت ةيلكلا ةبكرملا نا ىنعي ( اهي زج ضيقن دحا)

 ةداراب ايزاحم اضقانت اهييزج ىضقن نيب ديدزلاب ةلصاحلا ولخلا ةءئاملا

 ةاصحم ةربتعم ةيضق سيل عفرلا اذهو اهنيععفر ةبكرملاضيقن نأف مزاللا

 نينا زبللادنع ربتعملانا عم ةدرطم ريغهيف ةهجلا" رابتعا نال نهذلا ىف

ةيطرسششلا روك ذملا عف رالاب واستم اموزامزليو ةدراطملا ةيلكلا ةدعاقلاوه
 

 اضيفنولخلا ةعناملاةاصفنملا ةيطرسشلا نونا زيا ذخا كلذلف ولخلا ةعناملا

 موزاملارك ذ قيرطب اهلا زاحم اضيع ةلضفتالاا هده كين كارو تاكل مل

 ىهو اعيجب) هتوبثالو
 وا ةيجوم تناك ءاوس

 ناكمالاب انا ودك ةبلاس

 تناك ناسن ا لكص اخلا

 (نتيكملا !نماهيكرتف ) ىرورضب سيل اهبلسو ةباتكلاتوبث ىا ( بتاكب ناسنالا نم ءىثال صاخلاناكمالابوا

 ناقد :"١ليقو طَقذ ظفللابسع اهتيلاسو اهتبج وم نيب قرفلاو ( ةبلاس ىرخالاو ةيحوم ام«دحا ) نيّئماع
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 0 امة نكماهيئزجدح نال تاكرلا اس نما اًملظم معا( ىحو) سكملإبةبلاسلا و نمجيلبلاو م باتعال اهلج واق ]

 سيل اما ةاين دا ضعب | ءاوق هّضيقن و 1

 كه ولد ةعناملاةلصفنملا ةيطرشلا ضيقن نكي مو معلا 0

 (كلذو) نآملا ىف ءىجس اك اهسفنك ولخلا ةعئاملا ةلصفنملا ىلا ضق
 نهذلا ةطاحا دعب ىا (ةطاحالادعب ىلج) هيك رملا ضيقن ذخا ِ

 (تققح اذا كنافطئاسبلا ضْئاقن و) تابكر ملا في راعت ىا(تابكرملا قياقح)

 ةيدوجولا بيكرت ىا (اهبيكرت ةمئاداللا ةيدوجولانا) تلع اذا 7

 لصالا فيكلا ف ةقفاوم (ةيجومام©دح |نيتماعنيتقلطم نم) ةمئاداللا
 ةبجوملا ف فيكلا ىف لصالل .ةفلاذم (ةبلاس ىرخالا و) اهتبجومىف

 ةقلطملا (ةمئادلا وه) ةماعلا (ةقلطملا ضيقن نا) تلع اذا اذك (و)
 ةدمادلا ةيدوجولا ضيق غا(ابيتش نا) تلى(

 ءزجلا ضيقن ىه ىتلا ةبلاسلا ةقلطملا ةمئادلا ىا (فلاخلا متادلا اما)
 ةقلطملا ةمئادلا ىا (قفاوملا متادلا وا) اهتبجوم ىف لصالا نم لوالا

 ضقانباك اهتبجومىف لصألا نم ىناثلا ءزللا ضيقن ىه ىّتلا ةبجوملا

 اما ناسنالا ضعب انلوق ىلا امتادال لعفلا كحاض ناسنا لكانلوق

 ناف مزاللا ةداراب ايزاحم اضقانت امتاد كحاض اماو امتاد كحاصب سيل

 عفر وه امنادال لعفلاب كحاض ناسنا لك انلوقل عيرصلا ضيقنلا

 امناد كحاض اما ناسنالا ضءب انلوقو كلذك سيل انلوقب عومجلا

 ديدرلاب ةاصاخلا واخلا ةعناملا ةلصفتملا وه امئاد كحاضب سيل اماو

 ولخلا ةعئاملاهذه نارهظف عومجملا اذه عفر ةمزاللا لصالا ىنزج نيب

 ناسنا  .لكانلو قل ايزا اضقانت ةضقانم و نيبذاك نع اهيكرل ةيذأكا
 نيضيقنلا عافت را مزليالثل اقداصل صالا اذه نوكيفامتادال لعفلاب كحاض

 لصالا قدص ىلا ضيقنلا بذكب لالدتسا اما ضقانتلا ةدئاف نا نابف

 قدص ىلا لصالا بذكي لالدتسا اما وايذاكض يقنلا ناك اذا فلخلا قيرطب

 فاخلاربوصت نا لعاو ابذاك لصالا ناك اذا فلخلا قيرطب ضيقنلا
 انلوق قدصي انهه لاش ناك بذاكلا ضيقنو قداصلا لصالاىف

 هضيقن قدصل قدصي ملول هلال امتادال لعفااب كحاض ناسنا لك

 كحاض اماو امتاد كحاضب

 ...٠.١ 1 01و لاداالاسعافوع اح فدعا ف ةماعلا ع دلل 119 ل
 لصح ةبكرملانيع عفر نافاهد زج ىضيقن دحالاق امتاومزاللا ةداراو

 1111 اع كم رخال وا

 اس نم معا (ىعو)

 ةتيابم: 6 'بلاوذلا
 (و) ةقلطلا'ةيرورضال
 و ةئادلا نم عا
 ةماعلا ةّلطملاو نيتماعلا
 اهفداصتل هحو نم

 اللاو ةيدوجولا ىف

 قدصو ةيرورش
 اهنودب ةصاخلاةنكملا

 لعفلاب نكمل ا عقبال ثيح
 ىف سكملابو ةوقلاب لب
 اننا 6 اوفر ورعلا
 الو ةماعلا ةنكمملا نم

 ةيرورضلا نا مهوتب
 ةصاخلا ةنكملا تا

 دوجوملا اهلو2 ىت
 دوجوم 00
 نال صاخحلا ناكمالاب

 ا اهيف لومحلا

 عوضوملاّت اذا توبثلا

 ىال اهدوجو طرش
 اهدوحو تاقوا عسي

 ةارتقلا بسلا اذه اولاق
 اما ةبجواا اياضقلا نيب

 اذاف قيقحأ !بسح ىه
 صخا ةيروربذلا انلق

 هنأ دوصقملاف ةمعادل |نم

 نسم ق ةيضق تدي ل

 قدصي ةيرورض سالا

 نودب ةعاد ةمضقل | كلت

 ريّدعت نا ديالو سكعلا

 ةنحوماىاةبج ولاهنت
 ةلايخسلا“ ىلا ةئلاتلاو
 و ةيلكلا ىلا ةيلكلاو

 الو ةيئزجلا ىلا ةيئزجلا
 تسلادخو نا: واو

 اذا انال ةنيايمالا هاا نكيملالاو. لإ نع نوكي تح امههربعو ةعادلاو ةيرورضلام وهفم س ند ةروك ذملا

 اهذ يابا دل ذا 1 اهنا اهيلع انادسالو ةترورض اهنا هيلع قدص ةرورذلاب ناويح نايل لك" انلق
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 ا دار نا زوجال م هناي ىتازاتذتلا ةمالعلا شقان وز سايقلا اذه ىلءو ةرورضلاب لب ماودلاب 5

 مازئاالابوا ةقباطملاب نوكي نا نم معا كلذ وحنو ماودلاو .

ماودل امك
 [ قدلطالا و 

 يل
 ق دصن

 هيلع

ورض اهنا
صت ةير

 قد

لطمو ةئاد اهنا اهلع
 ةق

 مالكلا يبوللوتار(و)
 عادلا مهلوق حعل اذه ىلع
 ةيرورشلا نم معا

 الب

يسام باكت را ىلا ةحاح
 ق

هجوتل |نم
 و ني

8 

 بسنلا تءزمو
 ةروك ذا

 حوللاهذهىف
 (طباضا|و)

 ءازجا هنم فرعي ىذلا

) ةيكرملاةيضقلا
 اللانا 

لا ةراشا ماود
 ةقلطملا ى

 كا

0 
 ماودال ناف

 باحبالا
 مزلّتسم

 قالطال

(ةرورضاللاو)
 ةراشا 

 لديو (ةماع ةنكمت ىلإ)
 ةاهيلع.

 ال نال ةقباطلاب

 نيتماعلا ةنكملا وفلل
 ىا ( ةينيكلاقلاغ )5

 بلسلاو تاحبألا

 قفاو-م ) ةرورشلاب
 و ةيلكل اىا ( ةيمكلا

 حالطصالا بسم ةيسزجلا

 ( ام«: ةديّقملا ةيضقلل )

 اللاو ماود اللا ىا

 كلت تناك ناف ةرورض

 ةّدلطملاف ةبحوم ةيضَقلا

 ناتماعلا .ةملكملاو
 ةيلكتناكناو ناتبلاس

 تناكن او ناتيلك ام4ف

 سايقلا

 ( الثمةرورفلاب مكمان وكي ىتح

 00 ةلصتملا ىرغصلا نهو ىنارتكالل عبارلا قيرطلا نم

 امئتادال لعفلاب كحاض ناسنا لك انلوق قدصيملول ةيلجخلا ىربكلا

 اناد كحاض اماو ائاد كحاضب سيل اما ناسنالا

 ص ردلاب انولعم لي تاذلاب ابولطم تسيل ةاضتم. ةيطرش. ةجنتلا هذهو

 جنيف امئاد

 ضعب اناوق قدصل

 بذكيلب ضيقنلا اذهقدصي ل نكل لاش ناب ىلاتلا ضيقن ىتثتسي اذنف

 ىئانثتسالا سايقلا نم ىناثلا قي رطلا نم جنيف نيبذاكلا نيئ زلا نم هبكزل

 اذه تاذلا بولطا وهو اعادال ل عفلاب كحئاض ناسنا لك انلوق قدصي

 نمىناثلا قيرطلا نمو ىطرشلاىنا ريقالا نء بك ص هنال ىناخ

 ىناثلا ىنانثئسالا نم و ىطرسثلا ىنا رثقالا نم بك سم لكو ىنانثتسالا سارقلا

 ىف هٌؤارجاو زب نع كالسملا اذه ىنلخ سايقلا اذهنا 2 ىلخ وهف

 (تناك ناو) هيلا جايتحالا دنع رجاف هيلع علطاف ذيذا لامعتسالا دراوم

 ةبكرملا ضيقن ذخاىف ىا (اهضيقنىف ىنكيالف ةيزج) تابكرملا ىا

 ىضيفن نيب كدرتلا نم ةلصاحلا ولخلا ةعئاملانم ( هان رك ذام ) ةَييزملا
 اا كارلا انلوق (تركيدأل) ظقفق امهنم ةنكرملا ف نيئزجلا

 يف زج عوضوم تاذ داما ها هين ردا طرسلا نإف م لعفلاب

 نيتيضقلا نيب بيك رثاا قةحح: مل نيئزملا عوضوم تاذ فلتخا ولف

 اناضقلا ليبق نم ح نوكت امهنكل تايزلا تقدص ناو نيتسزجلا

 "1 اوه ولعتلاب ناويحب ساسحلا مسا ضعب انههانل وق لثم ةر واجبملا

 ةيداهلاب فوصوملا مسا ضغبانههانلوق لثمو ةينزجلاهذه نم لوالا

 هذه نه نا ءزجو لصالاىف امتادال موهفم وهو لعفلاب ناويح سيل

 بيكرتلا قق:الو عقاول امهمكح ةّشاطمل ناتقداص امهف ةييزحلا

 نيتيضقلا نم نانوكت لباهت زجعوضوم تاذ داجنا طرشءافتال امهنيب

 ضعي لاق ناب امهيف عوضوملا تاذ دحنا نا نكل نيترواجملا

 10 اكلت نم لوألا ءزةناوهو لعفلاب ناوج ةيساسحلاب فوصوملا

 لعفلاب ناوي سيل ةيساسملاب فوصوملا مسجلا ضعب لاش نابو ةييزجلا

 ةبكرملا كلت نوكتف ةبكرملا ةي زا كلت نم ناءزجو امئادالموهفم وهو

 0 رولا لل

 ةبجوم ةماعةقلطم ن ماهبك ل2 4 وم ثدي رج وت رمل : ا
 ناتي زج ام# هيزج

  ةلصفنملاف مدقملاس يلف عبطلاب لوالادارا نا لوقا ( اهنم لوالا ءرلا ةيطرشل اماسقاىف ) © ىتاثلا لصفلا

 | ركذ نوكي دقف عضولاب لوالاداراناو كلذك ةلصفاملا ف ىناثلارككذ نوكي دقف عضولاب لوالاداراناو كلذك
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 ملاقملا اذه لكم ءارجلا فذ لوقلاو ةملاط سمشلا تناك ا! دوجوم راثاا اًنثوت اي الوا ةلضفنملاف ىتاثلا
 2 نا يسانملا ةاعلل ىزعاظ م1 |

 نمو ةقداص ةيزج

 مسجلا شعب انلاوق قرح :ىطتقن ف ىا "( هن زا قدتقت نم دحلا وا لك

 ذدر اذا ذئنيف' عقاوان اهمكح . ةشاطم 7 امتادال لغفلان ناويح

 اماو اعاد ناو م دحلا نم 7 اما لاق لان نيئزملا ىضيقت نيب

 +: اة وحر د دَرلا نم ليم اماد ناويح مج لك

 نع بذنكت اذا ةعئاتاو ئيسئابف نقلا نافاكقيبذأك نيكرطل 1 0

 ني زجلا نيب دددرتلا نم لصاخلاو ددرملا موهفملا فكي ل ذئنيخ :نيبذاك

 0 ب نانقيرط نم هلديالف هيث زا ةبكرملا ضيقن ذخا ىف
 ضيقت ذا ىف:ىناثلا قيرطلا نأ ىنعب (اهضيقنف) محلا قيرالا
 ئذيقن نين مز الثموا ةملكب وا اما ةماكب (ددرب اددر“ نا) 2 ةبكرملا

 اهضيقن نع واخال دحاو دحا و: لك ىا (دغلاو داو لكل نيل

 ىًضيقن نع هير ةبكرملا نزجنم دحاو دحاو لك ولختال ىا
 ةبحوم ىرخالا وةيلك ةبلاسة ين زحلا تابكرملاىطيقن ىدحاو امهمزج

 تاروصحلا ىف ضقانتلا ققح فاطر ةيمكلا ىف فالتخالا نوكل ةيلك

 لدب نا ةيزلا تابكرملاض دقن ذحاىف ميحصلا قيرطلا نا نسي عبرالا
 باح الا عف ر ىلا هيث زملا تابكرملا زج ىضيقن دحا ىه ىلا ةيلكلا ةبلاسلا

 قرف نا وضعبلا نع بلسلا و ضعبلابباجنالا نع ةرابعوه ىذلاى لكلا

 ىهىلاةيلكلا ةبجوملا نيب ددر ناوةّيزجةبلاس ىلا وة مزج ةبجوم ىلا

 ةيثزجلا هيجوملا نيب وهي زحلاتابكرماىئزج ىضيقن نه ىرخالا ةيضقلا

 لصف ىلكلا باحيالا عفر قيرفت نم نيتاصاحلا ةّييزجلا ةبلاسلا نيبو
 تقدصة م زحلا تابكرملا تيذك ناف ةثلثءازجا نم ةبكرملا ولخلا ةعئام
 ةنرطا كابكرملا تفقد ٌولكلا ةضامكيذك ناو ةروك اذماولت اذ

 سيل وا) روك ذملا لاثملا نمىناثلا ءزملا ضيقن وهو (امئاد ناويح اما

 لوالاءزإلا ضيقن نم لدبما ىلكلاباجنالا عفر وهو (امناد ناويح

 ةبلاسىلاو ةقلطم ةمادث زج ةبجوم ىلا قرشبو روك ذملا لاثملانم

 اما مسج لك لاقيف ثلثلا اياضقلاهذه نيب ددر. و ةقلطم ةمئاد ةيزج

 01 (كلد وكي تقلا ىحو) ةيعاخ (ةيقافثا

 بذك عم) ردت ةبذاك ةماع ةقلطم ةيزج ةبلاس

 . ميج لك ) روك ذملا لاثلانك كن لنا ىف (لاقع) نيهان دان

 ةلضفنملاف عضولابو ةل_ضتلاف عبطلاب لوالا ءزجلا لاق
 همدقتل (امدقم ىمع“:)
 اب ايضاوو "غلط

 هنال ايلات 0 ثلا

 ةلضتملا اما ) ةألا عبات
 ىلا ئهو ةيموزل اماف

 ايف قانا مولربف وكي
 مدقملا قدس ربدقت ىلد

 نب ىا (امهنس ةقالعلا

 بجو ) ىلاتلاو مدقملا

 ىلاّتلا قدصىا ( كلذ

 مدقملا قدصرب دقت ىلع

 نوكي ناب ( ةيلءااك )
 نا وحن ىلاتال ةلعمدقملا
 ةعلاطن سعشلا . تناك

 ادوجوم راهنلاف
 ناك نأ 22 هلل ولم
 6 ادوجوم راهنلا

 انوكيوا ةعلاط سملا
 و ةدحاو ةلعىلولعم

 ادوح وم راهنلان اك نا

 دوح و ناف ”ىذم ملاعلاف

 حلاعلا .ةءاضاو راهنلا
 سلا عواطل نالولاءم

 ناوهو (فياضتلاو)
 ثيحنم ىالا نوكي

 امهنم لك لقعت نوكي

 رخالا ىلا سايقلاب
 رعابا اذه ناك نائوحن
 تناو هنباو رع ناكو

 فيرعت اذه نا لع

 ةقداصلا ةيموزالا

 لاتقل نات جتماماو
 اهيف مكحام ةيموزالا

 ريدقت ىلع ىلاثتلا قدصب

 امهني ةقالعل مدقملا

 اماو) ةيذاكلا لوثيل
 ا اهين) مدقما قدص ربدقل ىلد ىلاّتلا قدص ىئا



 ا روك ذم اقيتحلا اذا ارايتعا دا قاثلآو اراهشا دشالوالاو ىناثلا فالح ةدحاو ةدامؤ ةيقافتالاو ةيموزالا

 ١ 00 اوطخالال مهناالاةضيقن 2 ”*١ ) ةلعنم هلدبال نكمنما, دوجولاىف ةيعاانا علاطملا رشف
 ىزتقت سا لع اوءلطا
 ريدقت ىلع ىلاثتلا قدص
 كلذ اورشءاو هقدص

 ةمموزاةلصتملا اوعممسرمالا

 ناانلوتك) ةيقافنالاو
 راجلافامطان نان الان اك

 نا بسانماو ( ىتدان

 مكحام ةيقافتالا لاقي

 ىلع ىلاّتلا قدصب اهيف

 د مدقلا قدص رردقت

 امهفدصد ر44 لب ةقالعأ

 ىلع ةيفافثالا لوانتيل

 قدصب اهيف مكح ىلا
 مدقملا ري دقت ىلع ىلاتلا
 قدص د رجل لب ةقالءأ ال

 ةيقافتا ىملو ىلاثلا

 اًملطم معا اهنال ةماع

 ةحاعالاذا لوالا نم
 مدّقملاق دص' ىلا اهيف

 الخلا ناكنا اناوذك
 قطان نان الاف اكوجوم
 قريتعا اذا لاّش دقو

 نوك لاصتالاب مكحلا
 ةاصتملافةذالءلا لاصتالا

 هنوك ريعان او ةيموزل

 ةيفافتا ةلصتملاف ةقالعلال
 امهنم *ىش ربتع ل ناو

 اماو:) ةّملظ» ةلصتملاف

 ةققش اي لدمللا

 0 ىلا ىهو

 ىف اهسزج نيب ىنانتلاب
 انن تدكلاو قدحلا
 اذهنوكينااما انل وّمك

 ( ادرفوا اجوز ددعلا
 ددعلا اذهانل وق نا مع

 اهيف

 درفددعلا اذهو حوز

 مسجلا ضعب اماو امئاد ناويح م ا ضعب اماو امئاد ناويح

 5 0 4 اهل رثأ دقوا 0 ةعئاملا هذهو امئاد ناويحب

 اهف صملا لاقأك ةقداص نمو ةبذاك ةقلطم

 اضيقنةلصفنا هذه تذخا و بذاكو قداص نعقدصت ولخلا ةعئامو قبس

 لاثما بذكر هظف هنيع عفا ىواسلامزاللاةداراب روك ذملا لاثلل ايزاحم
 هللا مذ لمأتلا قحلمأتف ةروك ذم اةلصفنم اوهو هضيقن قدصل روك ذملا

 لكلا ضيقنف) تناك ةئلطرش ىا.(ةيطرشلا اماو) ماقملا اذه كلىلاعت
 ةاصفنم وا ةلصتم تناك ءاوس ةيطرشلا نم ىا (اهنم) تناك ظلك ىا

 لابيشالا و لاصتاللا ف ىإ ,(نشملا ف) لصالا ىلا (ةقفاوملا ةيئزلا) وه
 ها رقلا ىلا (ةيلاخلا) قافتالا ودانعلا و مؤزللا فاعا (عونلا) ىف (و)

 ضيقن نا ىنعي بلسلاو باحجنالا ىف ىا (فيكلاىف) لصالا ىه ىتلا
 هكا هيلاسلا ضيقت و, ةلصتملا ةث زا ةيلاسلا وه ةلكلا ةبحوملا ةلصتملا

 وهوةيلكلاة بج وما ةلصفنملا ضيقنو ةلصتملا ةيئزهلا ةبجوملا ىه ةلصتملا

 ةيجوملاوه ةلصتملا ةيلكلا ةبلاسلا ضيقنو ةلصفنملا ةيئزحلا ةبلاسلا

 موزالاىفلصالل قفاوم شئاقنلا هذه نم دحاولكو ةلصفنملا ةيئزحلا

 تناكء اوس ةيئ زا ةيطرشلا ضيقن نا ىنعي (سكعلاب و) قافتالا ودانعلاو

 ةقالعف ةعاد ةيئزج ةبلاس

 ىف ةفلاخلا عونلاو سنجلا ىف ةقفاوملا اهنم ةيلكلاوه ةبلاسوا ةبجوم

 ضيقن وةيلكلا ةيجوم اوه ةيطرشلا نم ةيئزحلا ةبلاسلا ضيقنهف فيكلا

 ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا ضيقنىف انلوقك ةيلكلاةبااسلا وه ةيئ زحلا ةيجوملا

 اناوقل ايقيقحاضيقن دوجوم راهئلاف ةعلاطس علا تناكاذا نوكيالدق

 علا تناك الك

 نوكينااما ددعلا اذه امئتاد انلوةلاضيقن ادرفوا احوز 000 نا اما

 ةيعونةنيعم ةصحتعقو ىلا ظافلالا ىا (ىناثلا ثمحلا) ادرف وا احوز
 نم ىوتسملا ديقنز رتحا (ىوتسملا سكعلا) ناب (ىف) ةنئاك ةلاسرلا نم
 اع ةراعلا ىردملا سككلا يا (رهو) قايناك ضيقنلا سك

 لو هركحلا كد نا. نم ةرابغ ىوتسملا نسكعلا نا ىا (لوالا ءزجلا

 ددجلا اذه نوكيالدق انلوقلثم ودوحنومراهنلافةعلاط

 الا ةيطبقلا + امدقم وا ةيللخلا نم ايرك ذ اهوضو» ناك ءاوس ْ
 صو يل

 قائل اياهيف 9 مك - ىلا ىهو معا امن 1 اماو) ةّددعملاصفنال !ةم ةحنا ةيع-لا |هحوو اءم نايذكيالو أعم نافدصيال

 ظ ل حوا 0 ثا اذهن وكينا اماانلوةك ) بذكلاف ىنانتا | مدعي اهيف م كحىا (طقف قدصلاىف اهي رد لد
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 ةمدعو ىانتلا نم ؟ ىدب بذكلا بناجك ق مكحال ىا اًفاطم قدصلا ق ىانثلاب اهيف مكحام ىلع قلظإ دقو

 ل

 أ

 ا

 ١

 ١

 ا
23 

 ا

 |١ أ

 ١

 ١ |

 ١

: 

 ١

 ١

7 

 ١
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 : ل واهمدعب واىانتلاب بذكلابناج 2 2 1* ) ىركحال ىا اًملطم ركح ءاوسوا

 ىا ا ار ةيلجس وا تناك ةيطرش مدخلا 0 ليعا ( نم )

 هنموكحملا ناف ةيطرمشلا نم ايلات وا ةيلجلا نمال و ناك ءاوس هل اموكح

 عوضوملا نم مجا هيلع موكحلا نوكي اك ىلاتلا نمو لوبحلا معا

 عوضوملا اذ 3 ا رك داناوش عوضوملا أن دق امناو مدقملا نم و

 ىا ( قدصلاءاقب عم ) قئانجلابالقتا مزا الاول ومجماىلا لد ال
 قدصضرفول ىنعي سكعلاىف قاب ةيضقلالضا ىف وه ىذلا قدصلا

 امام وزلملاومزال سكعلاو موزام لصالا ناف سكعل | قدص مل لصالا

 اذكورخ لل مز ناترسم ئيواسملا دحاو كيه سصخا وامزاللا ىل !او 1

 سكعلا قدص مزأ لصالا قدص ضض رف ولها تنثف الل م زاتسم صخالا

 ول. انلؤق اما .لصالا_ بذك سكعلا بذكاوا انلوق قديصن اذكو

 ناب ذكيف سكعلا 0 ول اناوقو لصالا قدص سكعلا قدص

 صخالا ن ودب, عالادوجو زاوجل صخالا قدص م زات.س العالاقدص اف

 نودءاضيامالادو>و زا وجل عالا بذك صخالا ب ذك مزاتسي الاذكو

 ىنعي ىوتسملا سكعلا ىفبلسلا وباحيالاءاةب عم ىا( فيكلا و ) صخالا

 ناك ةيلاح لصالا ناك اكو : هيح وم نسكت( ناةبج وم زضالا ككل

 هلوقزرحاو ضقانتلا ن ع قدصلاع اهب 0 هلوقزرتحاو ةيلاس سكعلا |[

 لعجينا مه دنع ضقنلا سكع نال نبرخأتملا دنع ضيقنلا كم نعفيكلاو
 قا الوم عوضوملانيع لعب نا واءوضوم لومحلاضيقن ||

 صقل كف تب لالا ص

 ني 0 فيكلاو وتان روظف

 ةيلكة بج وم سكعتتال ودم زج ةبجوم سكعنت امنا ةيلكلا هبجوملا وءىحس اك

 لصالا اذه سكعنا ناوهلوة## ن «نمخ الضال ويصوم لوك نانو

 نم معا سكعلا عوضوم ناكنافمءاهعوضوم و صخا سكعلاهلو# نوكيف
 ىلا ةيلكلاةبجوملا سكني ال اذلف ةيلك ةبجوم رب هلومم

 نكاابل وق نس ع سترات <> ةبجوم ىلا س 1 لي ةيلكلا ةبجوملا

 | تا ويح ناسنا لك هاف ذا ناس كارلا يلا او ناويح ناشنا لك انلق اذا هلال ناسنا ناو 2 ضعءبانل وق ىلاٌناويح ناسنا

 سقو امهنم وش

 ليقو ولخلاةمئام اهيلع
 لوالانوكينا دعسال

 نوكي ناب صملادوصّقم
 ىلا ةراشا طقف هلوق

 مكمل ىلا ال مكسملا مدع

 ”ىحم و م كنعان

 ولخلاةعناماماو هديؤنام

 اهيف مكحب ىلا ىهو

 ىف اهئ زج نب ىفانتلا
 مكح ىا (طتنبذكلا

 ا قابتلا مدعي اهيف

 اما انلودك ) قدصلا

 رعااف دز نوكي نا

 اناو قرغبال نا اماو

 نا عم نيشرجلا ليلا

 نوكيدقةاصفنلاءازحجا

 رهاظلاىف رثك اوا ةثلث

 قةك# ةلصفنملا نال
 ةيسالاو دحاو لاصفناب

 الا نوكيال ةدحاولا
 ةدايز دنءف نيش نيب

 ةلصفنملاد دعس ءازحالا

 اما درفملا انلو ( اذاف )

 ىهف ةاداو ةلكوا مسا

 ىلع ناَئيَمِيَمَح ةَميَقَللا ف
 هريغوا مسا اما هنا ىنعم
 اذهن وك نا انلق اذاو
 اناضناوا ارجش. ءىثلا
 ٍْ ن الصمم تالث ىهق

 نا لعاو ودخل ةحام

 هام را

 دقو تالصفنملا ى

 تتاح نذل ف 00

 ةفرص ةيلج- اذهف لف .هوحولا سحب تاقانثم شابنلا و اوسلا كاوق لكا ٠٠ ترض تقال ا نايفانتم ضايبلاو داوسلا كلوق لثع اهنع تربع تاف ض

 ىنعملال امو ةكراذتم لكلاو ةلصفنملاب ههيبش ةيلهس ىهف ضيا وا دوسا اما اذه كلوق لك اهنع تريد ناو



 نوكي ىلا ىهو ةيدانءامأ ثالثلا) تالصفاملا (هذهنم ةدحاو لكو ) حيرصلا موهفلاف ةيااطم تناك ناو
 (121552 23 ىو طم تدكلاو فدشلا ل ١ نيئرجلا نيب ىفانثلا

 اما :(نيتانللا ىتاذلإ»“
 دجوب نايف ةيقيقحلاف

 1 دل ف

 (اماو)هضّمنل ىواسملاوا

 دجوب نابف مؤ |ةعنام
 صخا وهام *ىثلا عه

 طقف بذكلاىفوا طةذقدصلا

 طا ناتاسلا لك لوف

 قدضي ناويح ناسنا لكاتلق اذا نكل ناسا تاويطا دعب انلوقلا

 لوالا قيرطلا نمو ىئانثتسالا نم ميثيف ناسا نا ويك ضع .انلاوق

 ةمزالموناسنا ناويحلا ضعب انلوقىلا سكعن ناويح ناسنا لكانلوق

 انلق اذا اذكه -ضازتفالا قيرطب من انثاو ةيرظن ”ةيانثتسالا ةمذقملا

 انلق اذا هلال ناسنا ناويملا ضعب انلوق قدصي ناويح لاسنا 17

 سكعنيف ناسنا ناويحلاصعب انلوق قدصي

 فوصوم ادرف ةيضقلا هذه عوضوم تاذ انشرف ناويح ناسنا لكأ| ا“ 6 2
 ىنعاناتيص# لصح اذكه انضرف اكو الثم ةيئاويملاو ةيئاسنالاب || نهف مرا حلات
 ١ لا لضخ ' نايكحتلا كلمت الكو ناحل نتزيو نانا هر || امهتاذل قت زا انه
 | 1 ال ةزكك ادلب اكو لك قالا ةضصطتلارو ئرعس 0 انكوت مذا 3

 ديزو ناويح ديز اناق ,ظتناا لصح ا لكاو تلاتلا دكطلا نم 1
 لكو-نانملا نا طيس اهتنما سايقلا مهنا اذكه اناق ا 1 درصتلا نا و
 وهام. ىاذدلاف انا
 د11 شقا قا ىدلا

 تاكا تاو ا نضع ناو قدصي ةججقنلا هذه ملظنتملا سايقلا 2

 انلوةىاثلا قيرطلان مو 0 ىناوتقالا ن 7 55 سايقلا جنيف
 لصح نا 4م مزاد

 هذهو .ناسنا ناوحلا ضعب انلوق قدصي ناويح ناسنا لكانلق اذا [| ءردلا نم ةيقيقح

 قيرطب ةمزالاابتايثالاو ضاؤفالا قيرطب ةتيثملا ةم زالملانيع ةجتنلا | لب هضيقنل ىواسملاو

 اة ةوسلا داعالا نع انكذولل نمابقلاب لع انهه- ثعازمالا 0 3 12
 7 0 3 1 28 و لد و نأ رج

 ندهلوالا  ويلتو ارظتنم اساق داون خّذلا تاالصتملا تايطرشلا |ن قانثلا ىغتشيام

 انلوق انهه ة<تنل|مذهو ةيئازج ةبجوم سكعل ا نيع هذي ثلاثا لكشلا || اماو) كلذ نم معا

 اذلف ناويح نانا لكاناوة سكع لوقلااذهو ناسنا ناويحلاضعب || ندعي كايد
 ا 2 ا اس | ) يوجب نلبهف  ىاثبلا
 ا هولا 7 8 ةبجوم ىلا ةيلكلا رع نا ريغ نم (قافنالا
 06-000 1 كلا ةيلاسلاو 0 هي زج ةبجوم أ ىنتقبام نيئزجلاؤدجوي

 لك اماورا اهل "نكح ال دن عادوا انلاو نيك !اةححنو فلخلاةسحن || نانلوةك ) ىفنانتلا

 ةبلاسلاو 0 ةلطورشملا د ةلاذتلا بلا نأ رخ أ ادنغو نيم دقتملا 5 2000

 ةجح ةصاخ : ةيف ع 0 ةعااط لا نانكش :ةضاخلعا ةيفرعلا كا قدصب ناب ةيقيقح ايئاكو

 بلاوسلاىا ( تناك ن اف بلاوسلااماو ) نئملا ىف ”ىحم# مك ضارتفالا || بذكي نيئزجلا دحا
 ْ ( ناتيتقولا ) عبسلا ىا ( ىهو ) بلاولا نم ىا (اهنم عبسف ةيلك) توك نانا تالا

 قاتلا قلط#ةلصفنملاف ىتك ١ نا لاّقب دقو اقدصن ناب (ولل ةءنامايئاك الاوادوسا) اذهاما نابذكيناب مجلا

 ةرؤك ذملا تافيرعتلاو ةيقافتا تيم« قافئالاب ديق ناو ةيدانع تيع# ايتاذ هثوكيقاننلا دبق ناو ةقلطم تيك“
 ا هدو ةلضتلا سس نتا (نآثلا ااشتلا ءذهنم ةدحاو لك ةبلاسو ) تابجولل هاما لضفلا اذهىف



 رت ىلا ىه) نينثالاو ةثلثلا برش نم ةلصاح

 5١ه / ىا (موزالا ةيلاسف) اهتبحومىف

 )َ 0 م اللا دو 0

 ةقلطملاو ) ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتصاملا ةنكملاو ةءاعلا ةعكمملا ىا

 ايقطنم اسكع عبسلا اذه ىا ( سكعنتال ) ةيلكلا ةبلاسلا ( ةماعلا

 ربخ سكعتال هلوقو بلاوسلا ةسكعنملا ريغلا عيسلاب عيسلاهذهل لاّشو

 ىلع بلاوسلا سوكع ميدقت ترجدق نييئازيملاةداع نا ملعا عبس هلوقل

 ةمئادلا وةيرورضلا ىهو بلاوسلا ةسكعتملا عبسلا نال تابجوملا سوك

 ناتبلاسلا ناتماعلا ا هلع ملا و: ناتلكيا ناتيلايلا قاتلا

 ءىحس اك ديلك ة بلاس ىلا سكعنت نايلكلا ناتبلاس مم ناتيلكلا
 انلس نكن آو ىلكلاو ءىيجس 6ك ةنرجلو 2 ,حوم ىلا س

 عفناوه وديفاوه و طيضاوهوطوحا هنالاباحا ناكذا وىف 0 2

 ترج اذلف ىئزحلا نه فرشاىلكلا ناتبثف فرشا عفنالكو مولعلا ىف

 بلاوسلا سوكعوه وهريغىلع بلا وسلا سوكعوه و ف رشالا م دقت ةداعلا

 ةطساولاب واتاذلاب اسكع ناكءاوس سكعلابذكل ىا (سكعا اعانتمال)

 ةسكعتملا ريغلا عبسلا صخا ىف ىا (امصخا ىف نئاك تاذلاب) سكعلابذكف

 ( ةيتقولا ) بلاوسلا ةسكمنملاريغلا عبسلا صخا ىا (ىهو) بلاوسلا

 عب ربلاتقو فق ديحع ريقلا. نع ىثال ةرورضلاب انلوق قدصل ) هلوق

 هذهو سكعتال هلوقل لياعت وهو ا هلوقل لياعت ( امتادال

 .(و) عقاوال ةقباطم اهمكح نوكل ةقداص ةيلكة بلاس ةيتقو ةيضقلا

 وه ىذلا ماعلا ناكمالاب رمت .نسيل فسخملا شعب انلوق:بذكلا )

 ةرشع ثلثنيب بسنلا ناي ىف م اك ( تاهجلا ) ماعلا ناكمالا ظفل ىا
 ةتتفولا ذهل" سكح ةيدصقلا هذه ورسان ل رملا تكيف ل

 انلوق اهضيقنو اهضيقن قدضل ةيذاك ةمام ةنكم ةّيزج ةبلاس اهنوكل

 وهف" قدم لكن ال ') نمملا لاق اذلف ةر ورمضلاب :رق وهق قسم لك
 ةرورضلاب رف فسخ لك ال هلوق نا ان ررقامم رهظف ( ةزورضلازت
 اماو لمأتلا قح لمزتك هآ فدا نشب انلوك بذكو ةلوقل ليلك

 بلاوسلا ةسكعتملاريغلا عبسلا عاىف نئاكو هف ةطساولاب سكعلابذك

 ىذلا مكملا مفرب اهيف مح ىلا يا اهتبجومىف ا
 ' ةلاسو ةيموزا ةيلاش ىعس)بموزللا بلس تا

 ةيدانع ةيلاس داشعلا

 ا[ 01 ةفانيو
 ىلاصةنالاوا ىلاصتالا

 لمعي الو ( ةيقاذثا ةبلاس)

 موزل نيب قرغا!نع
 0 ل لسع يللا
 كليبلا قافثا نو

 نيبو قافنالا باسو

 بلسو بلسلا ىلاصفتا

 لوالا ناف ىلاصنالا

 بلس ىتاثلاو باحبنا

 ىف بلا نا امكن
 بلس بسحب تايلجلا

 اهفرط لاتمالال خلا
 قى بليا كدحج

 تالاصتااو تالصفنملا

 ةيعوتو لاصتالا بسحب

 قافنالاو .موزللا ىنعا

 لاصفنالا بلس يسحبو
 دانعلا ىنعا هيعونو

 رايءاالو قافتالاو

 ثابيطزمشلا ١ فارم
 ةيناضل و اهبلطأ ف
 ةسبجوملا ةلصتملاو)
 ني يضف نع قدصي

 قىهولعم ىا (نيتق دانص)

 ديز ناك نا قدصلا

 ناويحح وهف انانا

 نا وحن نّيذاك نعو
 ناك | رجح ديز ناك

 نا لع ناو اداجم

 قالا

 قرط ىل بذاكلاو

 نءو) زاجم ةيطرشلا

 (بذكلاو قدما! لوهي
 ايئاك ديز ناك نا وع

 قداصلا

 ةيضقلا قدص نال كلذو اناويح ناك اراجديز ناك نا وح (قداص لانو كن كاك مدّقم ن ءو) هيدي كر وهف

 اهقدصف لاصفنالا وا لاصتالابوه امنا. ةيطرشلاف مكحلاو ةقباطملا كلت مدع اهبذكو عقاولل ا قباطم



 بذاك لاو قداص مدقم نم بكرتيال ىا ( سكع نود ) نيفرطظل ا رابتعابال رابتعالا كلذب نانوكي امنا اهبذكو ٠
 بذك نال ٍبذاكلا قدصو © 155 ) يقداصلاب ذك مزاالاو ( بذاكلاقداصل !مازاتسا عانتقال )
 بذك مزلتس مزاللا

 موزالاق دصو موزمللا
 مزاللا قدص مزاد

 ةيلكلا ف وه اما اذهو
 كرتيدف هس زا فاماو

 لانو قداص مدّقَم نم

 ةيلكلا سكع فاك بذاك
 بذاك عدّمم نم ةبكرملا

 دق انل ودك قداض لابو

 ديز ناكاذا نوكي
 ىف اسرف ناك اناويح

 ناك الك ءانلاوق نسكع
 اناويح ناك اسرف دير

 ةيحوملا ( بذكتو )

 نيب زج نع ) ةلضتملا
 ناك نا وحن ( نتيذاك

 ناك ادوجوم ءالحلا
 مدقم نعو) اعدق حلاعلا

 ( قداص لاثو بذاك

 ءالخلا ناك نا وحن
 قطان نان الاف اد وجوم
 نا وح ) سكملابو (

 ءاللافامطان ناسن الا ناك

 نبةداص نعو) دوج وم
 ل

 اذا) ناسناديزف ةعلاط
 ازه ( ةيموزل تناك
 عيمج قاعتم ديقلا

 قدصب هلوق نه قبسام
 هلوق ىلا نيقداص نع
 ظ دقو نقداص هنعو

 ةيقافثالا فن رعت نم

 نقداص نء قدصي اهنا

 ةئلثلا نم بذكيو طقف
 اهنا١امآو ىفاوتلامدمل

 نيقداد نع بذكي له

 تسييس - ب د

 مالا سكعت ل ) ةيتقولا ىا ( صخالا سكعن مل اذاو ) لاق اذلف
 تاتلامسلا ناكذوحتولاو: ةبلكلا ةبلاسلا ةرسشتملا وهو ءرطم نكعإ

 ةيلكلاةبااسلا ةماعلا ةقلطملا و ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتتكملا و ناتيلكلا
 مزال نال) تباثو عقاو كلذو ( صخالاسكمنا مالا سكعناول ذا )
 هلوقو ةهادب ىا (ازاو رتلط ردألا ءرألا) الا ننكع ىا ( مالا

 ىبب ائههول ةلكو هآ سكن ملاذاو ةمزالم ليلد هآ سكعنا ول ذا

 هلوق ةمزالم تذناف قطنملاوا اهللاقن مث لوالا ءافتثال ىناثلا ءافتنال

 ىعدي نا دييقتلا قيرطو ةيناعلا نم دييقتلا قيرطب هآ سكعن مل اذاو
 ناو امدق» ىلاتلا ضيقن لع ناو هل اديق مدقملال عجب ناو ىلاتلانيع
 ىلاتلا ضيقن ىتتتسيو ةلصتم ةيطرش لصحمف ايلان' ةمزالملا ليلد لعج

 ول ذآ هلوق ربوضتف ىلاتلا نع ىناثلا قيرطلا نمو ىئانثتسالا نم ججتبف
 صخالا ساكمنا مدع ردقت ىلع مالا سكعن ل اذكه هآ غالا سكعنا
 اذه ىلع صخالا ساكعنا مزاي ريدقتلا اذه ىلع ,عالا سكعنا ول هنال
 هنوكل لظاب روك ذملار دقتلا لع صخالا ساكعنا موزا نكل ردقتلا

 ىلع مالا سكعني مل ىنانثتسالا نه ىناثلا قيرطلا نم مجنتف ض و رفملا فالخ

 ولذا هلوق ةمزالم تدبامعالا مزال نال هلوشو صخالا ساكعنا مدع رادعت

 ةمزالملا تايثال ةئاكلا ةينامْلا قرطلا نم ىلاتلا قيرطب لا جالا سكعنا

 املاناهيلان عم دم زالملا مدقم لع نا و امدقم ةمزالملا لياد لع< نا وهو

 نيع ىتتسناو ةاصتم نمو ةيلهجح نم ةبك مه ةلصتم ةيطرش لصح ناو

 ةمزالملا نبع ىتئانثتسالا نم لوالا قي رطلا نم لصاخلا سايقلا جيف مدقملا

 اذكه ا مالا مزال نال هلوق ريوصت ذئنيفل سايقلا قحا وا ىف ءىحيس اك
 سكعنا مالا سكعنا ولف ةهادب صخالا و مزال ,عالا سكع ناك امل هنال
 مالا سكعنا ول جهذيف ةهادب صخالا مزال مالا سكع نكل صخالا
 ةيرظن ةيئانثتسالا ةمدقملاو ةمزالملانيع ةجئتنلاءذهف صخالا سكعنا
 مالاو مالا مزال معالاسكع نال اذكه تواسملا سايق نم اهتابثاو

 ةمدقملا ضرفيف صخالامزال مزال معالا سكع نا جنيف صخالا مزال
 مزالوهف صخالامزال مزال و لاقيف ةقداص اهنوكل ةيناث ىربك ةيبنجالا

 كسلا

 هدنعةيق افئالاى ربتعملان !ىبع لدي !ذهو ( لاحم نيةداص نم اهبذكف ةيقافتا تناك اذا اماو ) هلوقب هلضرعءتفالما
 ةيقيقحلاةبجوا |ةلصفنملاو) ةقالءلادوجو دنع نيقداصنع اهبذك زاجلالاو ةقالءلامدعال ةقالعلا ةظحالم مدعوه

 همس سم
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 6 ١50 ) _بذكيو ) 'ئعس اك عبطلاب اهيف

 روك دل لاقادت 2 هيف مالا سكع بذكيف روك ذملالاثملا ف صخالا

 ض'ورفملافالخ موزاب ضعبلاعنم درب ملو ىلوا ناكل امهعاتجا ةدام

 ا ضورفملا فالخ مزاي امنا هناب ادنتسم صخالا مزال عالا سكع ناك اذا

 مزلي مل مالا ةطساون صخالا سكعناوا نكل تاذلاب صخالا سكعناول
 سكعلاب دوصقملانا لامس ناب عملا اذه عفد نكماناو ضورفملا فالخ

 تاذلاب اسكع ناك ءاوس سكعلا قلط» وهف سكعلا عانتمال هلوقىف

 دجوب مل اذا لصالا ىلع ىر< قلطملا نال كلذو ةطساولاب اسكعوا

 نكما اذافقلطلل ةقيقح قالطالا ناف نيلوصالا دنع هءديقملاةذا رالي رقلا

 ةنب رقال و نكم# انههقالطالا و ةتكتلا ن ودب زاجملا ىلا بهذ. الف ةقيقحلا
 وهف نكمل عانتمأل هلوق ىف نكملاب قملانإ ريل :تاذلاب كلا ظل
 ضعبلا هشبل و مالا ةطساوب اسكعوا تاذلاب اسكع ناكء اوس سكعل | قلطم

 لاقام لاقف لوصالاةدعاق ىلع علطي ملو سكعلا| عانتم ال هل وق ىف قالطالا|

 لوف نم انهه اذكه ععم هان رك ذاع عوفدم هنا عم روكذملا عنملادر واف

 ةمهادلاو ةيرورضلا اماو ) ىربال هرصعى هلثم ءار آلا ىلوا ضعب

 ( ةيلك) ةنلاس (ةقلطم خا نايكشلا) ناتيلكلا ناعبلابسلا (ناتقلطملا

 ةيونطلاب )لوقا( قده اذا ):ناشلافا (هلال) تبانو عقاو كلذو

 ريوصتف ( ج نم *ىثال امهاد ) انلوق (قدصيف ب جنم 'ىثال ان ادوا
 انلوق تدن امل لاق نأ قيرطب وهف هآ قدص اذا هنال هلوقب لالدتسالا

 ماد قدصيف رحب ناسنالا نم ”ىثال امءادوا ةرورضلاب 3 اذا

 انلوق ىئانثتسالا نم لوالا قيرطلا نم جلبف ن ناسناب را نم

 ةمئاد ناسكعنت ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتقاطملا ةمءادلاو ةير 0

 ةيرظن ( و ةاصتم ةيطرش ةسائثتسال اةمدقملا و ةيلك ةبلاس ةقلطم

 0 ( ماعلا قالطالاب مب ب ضعبف الاو ) هلوةو ليلد ىلا ةجاتحم
 هأ . ”ىشالاه ادوأ ةرورضلاب قدص اذا هلوقىلع فوطعم وهو ةمزالملا

 ناك اذا اماو ةفطاع واولا ناك اذا لولعملا ىلع ةلعلا فطع .قيرطب

 ةمدقملاةهزالم ىلع درواولا عنملا نعباوج مالكلا اذهف ةيفانيتساو اولا

 مدقما نع ىلاتا ازيمم مدعأ ةدكفو ىلاتلاب ذكو مدقملا قددص د ةلصقتلاق قرذال ) بذاكو قداص نع قدصت 0

 ةيبقتم وأ اعوز ةنيرالا ق وكي نااما وح ( نقداص نع

 نيب ذاكنءو) قرن قاس ,

 نوكي نام 0

 ةعناملاو ( نيواستع |

 (نيب ذاكنعقدصت عملا
 ديز نوكي نا اما وحب

 نعو) ارجحوا ارد
 وع ( بذاكو قداص

 اناسناديز نوكينا أما
 نال كلذو ارحح وا

 نيف رطلا عامجا مدع

 امهذكي اما قدصلاف
 ورز امحدحا بذكوا

 ) نو داص نع بذكت

 وحن اهيئزج عاتجال
 اناسنا ديزنوكينا اما

 وللا ةمناملاو) اًطانوا
 ) نقداص نع قدصت

 ديز نوكي نا اما وح
 و ) رج الوا رجال
 ( بذاكو قداص نع
 ديز نوكينا اما وح
 انانقا لوا ا ردخال
 عافترامدعن ال كلذو

 امهفدصب اما نيفرطلا

 وأ امهدحا قدصيوا

 دوصدقم ناب رءدم |ذه

 وه ولخلا ةمناع صملا"
 :٠ بذكتو ) ىتاثلا ىنمملا

 نا اما وح اهسزح
 وا اناساال 0 نوكي ٍْ

 د

 ةيدانع ثلثا |ماسقالا نع
 ىنانتلا نكي مل اذا

 قلاةثلثلا ماسقالا نع ىا.( اع قدصت ) ةلصفنملاو ةلصتملا ( ةياالاو ) اهل ناك اذا ةيقافتاو نيئزجلا ىتاذلا |[

 نال (ةبجوملا) اهنم ( قدصت امع بذكتو ) باسلاقدص ىذتقي باجيالابذك نال( ةبجولا) اهنع (بذكت) |



 ىا ( مدّملل امزال ىلاتلا ) نوكي اهيف مكم لا ( نوكي نا ةيطرشلاةيلكو ) بلس ابذك ىعدتس باحجيالا قدم
 ىلع) ةيدانملاةلصفنملاىا ( مد ادنامموا) ةيموزالاةلصتلا ىف.

 ( هلوصح نك« ىلا )
 حا (اهرلع)ب مسالا
 مو ) عاضوالا كلت
 ) لصحع ىتاعاضوالا

 نارتتا بيس ) مدقلل
 نارها عاد( خرا
 ىلا ) رومالاب مدقملا
 مدقلاىا (هءاّجا نكع

 روءالا كلت ىا (اهعم)

 لكل لصح نيممتج ار نإف
 ىلا سايقلاب عضو امهت#

 امءمث هنوك وهو رخالا

 انلَق اذاف هاا انراّثم هعم

 ناكاناسنا ديز ناك الك
 موز نا هانعف اناويح
 تان هتيناسأال هتيناويح

 نا نكم. عضو لك عم
 ديبز اةيياتملا عما عمتجم
 ادءاقوا امئاق هنوكلحال
 نوكواكحاضوا ايتاكوا

 ةمااطريغو |ةعلاط سمشلا
 طرتشي و كلذ ريغ ىلا

 عاضوالا كلت ناكما

 اذااام نمثل اينفناى
 انلومك ابذاك مدقملا ناك

 اناس نس رذملا تاك الك

 موز هانعم اناويح ناك

 هئدي اسن ال سرفل | ةيناويح
 ىلا عاضوالا عيب عم

 ةيناسن ا عم اهعاهجا نكمي

 هن وك لحال سرفلا

 اًمطانو ايتاكو اكحاض

 تناك ناو كلذ ريغىلا

 انلذاذاو اهسفناىف ةلاحم
 ددعلا اذهنوكينا اما

0 

 نيذه قدص عم سكعلا اذه قدصي مل ناو ىنعب هيما لم جلا

 لاوحالاىا ( عاضوالا عيب

 ضعب انلوق هضيقنو نيضيقنلا عافترا مزايالثل هضيقن قدصيف نيلصالا

 ضقانت ةيلك ةبااس ةقلطم ةماد سكعلا اذهنال ماعلا قالطالاب (ج ت)
 ضعب هلوق نا رهظذ ضقانتلا شحن ىف سماك ةماع ةقلطم هن زج ةبج وم ىلا

 روكذملاشيقنلا ىا (وهو) روك ذملا سكعا ا ضيقن ماعلا قالطالاب (ج ب)
 ىلاىريكضيقنلا اذه مضي نا (عم) قالطالاب (ج ب) ضعب اناوقوهو
 ىربكلا (ىفةر ورمضلابب سيل ب ضعب نا) هعم ضيقنلا ىا (جذي لصالا)

 (لاحم) ةجيتتلاىا ( وهو ةمئادلا ) ىربكلا ( ىف امئادو ةيرورضلا )
 قيرطب ةيانثتسالا ةمدقملا ةم زالم تابثاءآ (بب) ضعبفالاو هلوقذا معا

 1 | نم ءىثال امئاد انلوق قدصي ملول لاش نابو فاخلا
 ندصل رج ناشالا قف.ءئثال 0 00 انلوق قدص ربدقت

 ا ةدجعواو مان !!قالطالاب ناسا را ضغب ٌىعا كل

 اناعجول و ىربكنيلصالا نملكو ىرغص ضيقنلا اذه انلعش روك ذملا

 ولو لوالا لكشلا نم عبارلابرسضلا نم ىظتنم ىباخ سايق لصحل اذكه

 ةرورضلاب و ماعلا قالطالاب ناسنا رححا ضعب انلق ملظتنملا سايقلا لصح

 نم مظتنملاسايقلا جبال اذكه انلقواو رجحب ناسنالا نم *ىثال اًمادوا

 اذهف ائادوا ةرورضلاب 3 سيل 1 لوالا لكشلا نم 7

 دحاو لكق دص ريدقتىلع ناسنالاب رجا نم ءىثال امئاد انلوققدصي
 نيل ل رع مظتنملا سايقلاجاتال نيلصالا نم

 نه بك ىناخ سايق لصح ىتح ةحاتل ا ىلا“ ضيقن ىتاتسي مث امئاد

 ايطرتشلا. تايئا رفالا

 ا ةيىدص جنيف الام امن وكل ةحشنلا هذه جنب مل سايقلا اذه نكل

 نيلصال | نم دحاو لك قدص راد ىلع ناسناب را ن ءىشال اماد

 وأ ةرورضلاب رج

 لاقيف ىتانثتسالا| ن نفىناثلا قيرطلا نمو ةعبرالا ت

 نتبلاسلا ةقلطملاةمادلا و ةقلطملا ة ير ورمضلا نمدحا و لكس كعن كاذلف |
 تاذلا,ببواطملاوه ساكءنالا اذهف ةقلطم ةمئاد ةيلك ةيلاسىلا نيتيلكلا

 .طا1ا' ىنالا سايقلا نم ,ةدافتنملا ةحينلاو انهه 1 رااسايقلا ن
 ا ل ا ا ا ع ىفاثي هان ادرفواجوز

 اء اه دز نوك ناو ليقام ريرقتلا اذهب مفدناو ةيجوزلا عم اهعاّمجا نك ىتااعاض والا عيب عم ةيحوزا هند رف

 2 ىع لب مدقملاعم عامجالاةنكمت روما نم ةلصاح اعاضوا تسيل امها راجلا نوكوا ةعلاط سمملا نوكوا ادعاقوا



 ( ) ١59 ناكاناسنا ديز ناك الك انلق اذاف

 ءىشلا بلس ةتنلاءذه نال لاحم ةعبرالا تانطرشلا تاينارتيقالا نم

 هتحسن 'ةرخب «ىقلابالساو را نع رخعا بلس اهنوكل هسفن نع
 ىناخلا سايقلا ةروص سيل داسفلا ًاشنه نكل لاحم ةحيتنلا هذهف لاخي

 ةعرالا تاينظرتشلا 0 بكرملا سايقلا نم لصاحلا ,ظننملا

 نوكيف“ هيك ها نك*و ةنتاوم [١ نركض وأ لالا كلا .ةئيه ةثروع قآل

 لب ةحح هتروص نوكيو طئارمشلا عمت »روك ذملا ىناحلا سايقلا

 لالا أشنذ سكعلا ضيقن اهنال ىرغصلا نمو ةداملا نم داسفلا أشن
 سكعلا ضيقن بذك رمظف سكعلا ضيقن قدص ضرف نم داسفلاو

 نا نه ليق امو نيروك ذملا نياصالا قدص عم سكعلا نيع قدصيف

 *ىشب سيل وهف الا سفن نع بلسلا رابتعاب زئاح هسفن نع ءىثلا بلس

 قيرطب ةيطرتشلاةمانثتسالا ةمدقملا ةهزالم تايثا انهه

 صملاتفتلي ل ناو ةمزالا!تايثال ةنئاكلا يناثلا قيرطلا نه سكعلا
 رخخا نم ءىبثال امتاد انلوق قدصي ملول لاقيف ءايكذالل اناحن“ا انهه هيلا

 هو رادتف

 عافترا مزاي الثل ماعلا قالطالاب نانا رخخاضعب انلوق قدصل ناسناب

 قدضل ماعلا قالطالاب .ناسنا رخخا ضعب اناوق قدص ولو نيتيضقلا
 نيع قدص مازلتسال ماعلا قالطالاب رح ناسنالا ضعب اناوق اضيا

 ضيفن ماعلاقالطالاب رخ نا نالا ضعب انلوةو سكعلا قدصل ةيضقلا

 نم بكرملا سايقلا جنيف لاوالا لضالا “ضقن: ضخاو ناثلا لصالل

 ناسناب رخخا نم *”ىنثال امتاد انلوق قدصي ملول نييظرسشلا نيبنارتقالا

 لصالا ضيقن نم صخالا اضيا قدصو ىناثلا لدالا ضيقن قدصل

 تنل هذه مضي و قدصلا ض ورفم نيلصالا نم دحا ولك نا عملوالا

 لضالا و ىناثلالضالا ضيقت قدص ولو لاقيف ةثلاث ىريك ةيطرشلا

 نيضيقنلا عامحا مزل قدصلا ضورفم امها عم لوالا لصالا ضيقن نم

 نم *ىثال امتاد اكوق قدصيف هلثه موزاملاو لطاب مزاللا نكحل

 انلوق اسم# ىنعا نيروكيذملا نيلصالاقدص ربدقت ىلع ناسناب رخلا
 نالصإلا نيك كلذظ يدب ناننالا لقتال .امتادببا كرد ا
 نيضيقنلا عامجا موزل اما ناسفاب رحل نم ءىبثال امئاد انلوقىلا ناروكذملا

 يتب ا ااا يضئ ببي تت تت 55 تت تت تت تآتآتذتتت2زذزآز 222ك22ك00ب999993232929ي92ي9ع“

 ةعم قدصلا ةندكمملا ةم دقملا عم مدا نم ةلصاخلا جياتنلاب ةروك ذل اعاضوالارسشب دقو مدقلل دود+وأاةقفاوم رودا

 ناسنا قطان لكو نانا ديز نم ةلصاحلا ةمثنلاف اناويخ
 انقطان ديز نوك ىنعا

 عاضوا نم اعّصو دعب

 سا نم الصاح مدقملا

 وهو هعم عامجالا نكمت
 قطان ناسنا لك انلوق
 امناو هكعد قالو

 ناكماب عاضوالا دق

 ذا مدقملا عم عامجالا

 نا اهقالطا نم مزاي

 طرشلا ةيلك قدصيال

 عاضوالا ضعب نال الصا

 موزللا هعم عال مم

 اذا ام وهو دانعلاو

 مدع عم مُدَقْلا ضرف

 موز مدع عموا ىلاتلا

 موزل 'عمه لب هل ىلاتلا

 ح هناف هل ىلاتلا ضيقت

 ةرورض ىلاتلا همزايال

 ءوعلا ماناتسالا عانتما
 اذآا اذكرو :ىنبمتعتا
 دوجو عم مدّقملا ضرف

 هدانع مدع عموا ىلاتلا
 ضيقتل ةدانء عم لب

 ىلاتاا نوكيال ىلإتلا

 عانتمال هل لا

 نيضيقنال "؟ىثلا ةدناعم

 نوكي نا ةيئزجلاو )
 ىلاتلان وكي اهيف مكح ا
 مدقلل ادناعموا( كلذك

 عاضوالا هزه ضع ىلع

 دق انلوةك ةروكذملا

 "ىثلا, ناك اذا نوكي
 امنا نائف: ئهف اناويح
 هنوك عضو ىلع نوكي

 نوكيدةانلوفكو اًمطان
 ايمان ؟ىثلا نوكي نا

 كلذك ) ىلاتلان وكي اهيذ ركملانوكي نا ةعوصخملاو ) تايرصنعلا نم هنوك عضو ىلع نوكي امنا هناف اداجبوا
 عاضوالانا لصاحلاو هريغوا:ابتاكنوكياما نالا اذه ديزو كتم ركا نالا ىتئج نا اذل وةك (نيعم عضو ىلد



 قفم عض و" ىلع ةبط ريشلا ف لاصفنالا و لاصت الاب ناف ةيلجلا ىف دارفال اك ”ةيطربشلا فق
 ريدقت ىلع ركألا نا نب نانالاو كوس ل

 ةيقافتالااماو ةب دانعلا و
 عاضوالاوه اهيف ريشعملاف

 صالا سفن ةشاكلا
 ةنكملا عاضوالا عيال

 قدصت ملالاو عامجالا
 ةلصتملاىفاما الصا ةيلك
 ضيةن عامج | نكمي هن الذ
 مدنك مدقملا عم ىلاثلا
 ةيقطان عم راجل |ةيقهان

 ققدعال حو ناسنالا

 اما و قدصلا ف قفاوتلا
 مدع نالف ةلصفنملاف
 نيف رطلا قي

 ققحاال هعمو نكم

 ةيجوااروسو) ىنانتلا

 الك ةلصتملاو ةيلكلا

 ةاصفنملاى و مو امهمو
 ةكاوسلا رسولا اعلم
 ١ (ةبتلا سيل امهيفةيلكلا

 [ 6و ساو

 روسو نوكيدف) امهبف

 دق امهيف ةسرجلاة!املا

 ةادا لاخذابو نوكيال

 باجي الا روس ىلع بلسلا
 سيل والكس يلك ( ىلكنلا
 عفر نال كلذو اعاد

 مزاتس ىلكل |باجبالا
 ةلمهلاو) ىتزجلابللا
 ناو ولا هظنل :ىالطاب
 قالا وللا اذإو
 وفاز لهنا انا
 ةلصتم تناك ءاوس (ةيط

 نكت 35 )7 ةلصفمإلا
 نتي نءو نيدلج ند

 ءو
 مسقنم ةلصتملاو
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 لصالا ضيقفن ن 3 الا قدص اما و نبق دات نيلصالا نوللف

 انهه ىنعا ةيثزح ةيحوم ياك يك لوالا لصالا ضيقن نوكلف لوالا

 ةقلطم سكعلا ضيقن سكع نوكل و ماعلا ناكمالاب رح ناسنالا ضعب
 ةقلطملا نوكل و ماعلا قالطالاب رخ ناسنالا

 'تاهجوملا ثحبىف ع اىاقلطم ةماعلا ةنكملا نم صخا ةماعلا
 انهه لوالالصالاو ,عالا ضيقن نم اقلطم ,عا صخالا ضيقن نوكلو

 ةنللكع ةقاد ةياك ةبلاس :ىاثلا لصا[و: ةقاطم ةبرورص ةبلك ةبلابس

 صخا ةقلطملا ةمءادلا ضيقن نا رهظف ةمئادلا نم

 ضعب انلوق اهب ىنعا ةماع

 : : صخا ةيرورضلاو
 الف ضارتفالا اما لمأتلا قح لمأتف ةقلطملا ةيرورضلا ضيقن نم
 ةيئزحلا سوكعلاتاياىف ىرحي لب ةيلكلا سوكعلا تابثانف ىرحي
 ىف نايرحاك ةيئزملا سوكعلاتابثاىف نايرحف سكعلاو فلخلا 17

 ناتبلاسلا ( ناتماعلاةيفرعلا و ةطورشللا اماو ) ةيلكلا سوكملاتابثا
 ( 12 اذا هال هك ) ةبلايتا( ةماط ديف يلا ناسكعتم ) ناتيلكلا

 قدصي (ف9 ج مادام ب جب نم م امتادوا ووصل: ) انلوق ا

 ةشاطم ع ةرابع انهه قدصلاو ( ب مادام جب ب نه «وتال امنادن)

 طنا ىا (الاو) مهفاف انهه ةيضقلا كحل اقلعتم هنوكل عقاوال م كلا |
 نكن ) قدصي(9 )نيرو هلا ئالسألا قلع ع ٠ سكعلا اذه قدصل |

 ينزل هذه ناف نيضيقنلا عافترا مزايالثل 0 ( وه نيح جب |

 كعلا ضيقن قدص

 .ةقلطم ةينيح ةيلكلا ةبلاسلا ةماعلا ةيفرعلاضيقن نوكل سكعلاضيقن

 ضقنلاىا (وهو ) ةقاطم ةينيح ةيثزحلاهذه نوكلو ةّيزج ةبجوم

 ا ( وهو ب وه نيح ب سيل ب ضعب ) انلوق لصالا ىلا ماعلا
 نع 00 ءايلا ٠ نع ْ ايلا بلس جنتل ده نإ 0 لاحم لاحم ) نينا |

 ضرف نم اعز اعا داسفلا 05 لا وهو ةدساف 8 ةمام -

 سكعلا نيع قدصيف سكعلا ضيقن بذك رهظف س

 ةيف ع ىلا ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتماعلا ةيف رعلاو ةطورشملا سكعت ع 1

 ِق ةريخالا هثاثلا نم ةدحاو لكو ةلصؤنمو ةلصّتم نءو ةلصقنمو ةيلج نءو ةلصتمو ةيلج نعو نتلصفنم ن

 |  امدقم ةلتصملانوكيوا سكملاب وا ايلات ةلصفنملاوا ةلصتملاو امدّقم ةيلان وكي ناب ( نيم-ق ىلا
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 اهيلاتنع.زيامتا اهم دقم نانةلضفنلا فالخ عبطااباهيلاثنع) ةلصتملاىا (اهمدقمزايتمال) سكملابوا ايلاتةلصفنلاو 1
 « الالا ] انذخا اذاىا ليق (طقف عضولاب

 قدضازإ"انلؤف تنث ان اذكف لالدتسالاب .طنو ةنك ةبلادم 1
 ابتاك مادام عباصالا نك اسب بتاكل ا نم *ىث ال امناد وا ةرورضااب

 عباصالا نك اس مادام تتاكب عباصالا نك اس ن4 0 ل اعاد قدصيف

 ةماعّديف نعىلا ناتيلكلا ناتبلاسلا اتماع!اةيف رعلاو ةطورشملا سكعنتف

 نم ءىنثال امئادوا ةرورضلاب قدص اذا اسئلوق تد'نكل ةيلك ةبلاس

 نك ان نم «ىش ال امادأ قادسف ناك ماداق عباصالا نك اسب بتاكلا

 نه لوالا قيرطلا نم منيف عباصالا نكحاس مادام بتاكب عباصالا

 ىلا ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتماعلا ةيف رعلاو ةطورسملا سكع» ىلئانثتسالا

 قيرطب ةمزالملا قيرطب ةمزالملا تايثا اما ةيلك ةبلاحد ةماع ٌةيف نع

 ةقلطم ةينيح انهه ودو سكعلا ضيقن لع نابانههلص# وهف فاخلا

 ىرك نيلصالا نم دحاو لك لعب ناو ى رغد 0 ةبجو»

 جو لوالا لكشلا| نم عب ارلا ب رضلا| نه مظن:ه ىلا> سايق لصح ىب 0

 انلوق قدصي مول اذكه 00 لاحم وهو هسفن نع ءىثلابلس

 قدص عم عباصالا نك أس مادام تتاكب عباصالا نك اس ند ءىش 3 اعاد

 عباصالا رك اس نيح باك مباصالا ناسا ضعب قدصلأ نياصالا

 لكوىرغصءانلعل ضيقنلااذه قدد ولو نيضيقنلا عافترا مزاي الثل

 مظتنم ىناخ سايق قفل ازكه هانلعح ول و ىربك نيلصالا ن 4 دحاو

 نيح بتاكع باصالا ن .؟ أس ضغب انلوق وذو لوالا لكشلا ن ه سيد نو

 نك اس بتاكتلا نو ع ا اءاد وأ ةرورضلابو عب اصالا نك 57 وه

 عباصالا نكحاس ضعب انلوق محأي لوقلا اذهو ايتاك مادام عباصالا

 ىناخلا سايقاامجنا واو عباصالا نك اس ود نيد عباضالا نك اسب سيل
 موزلملاولطايمزاللا نكل هسفن نع *ىثلا باس مزل ةحانل هذه لظتنملا

 ىلاةيطرشلا همزالم تاس 1 ع تا

 ضيقن سكعن ناب انهه لصعف سكعلا قي رطب انهه ةانثتسالاةمدقملاىه |||

 سكعلا |[!

 قدص مزاي كالذكو ةقلطم ينس زد ةبجوم اهيضيقن ةماعةيف ىعقبلك |

 بتاكلا ضعب انلوق انهه ىهو ةيزجةبجو» ةقلطم ةينيح ىلا

 هنوكىنتشامهتاذوامهدحا عبط قف اهيف رطىلاان رظن و ةلصتملا
 انل ودك ايلاتالةبتلاامدقم
 ناك اناسنا اذهناك الك

 هنوك عبط ىف نافانا ويح
 اهو راما وك انتفاانانا
 ةلصفذملا فالخم ةيناورلل
 دحا عبط سيل هناف
 هنوك ىغتقبام اهيف رط
 اذهنا ىنغالو امدّقم

 همك كتلا ا. نكش ق
 حراشرك ذامسنالاو
 ىنزجزيك ناوهو علاطملا
 عبطلا بسح لاصتالا
 امدّقم امحدحا راصف.

 باها رح الاوت
 ناكام لءجوا ىتح

 ايلاث ناك اموايلانامدّقم
 موهفملا ريغتل امدقم

 هيلع امع فرملاو
 لاصفنالا فالخالوا

 ةيث زج نم لك ناك ناذ
 ةدقلااو لاحد الاد
 امحدحال ضيع امناو

 نارخالل وامدّقم ناكنا

 عضو درجت, ايلا ناك
 اذه حرش ىف لاق هنكل

 عيطلابهلوق ىعم باتنكلا
 موهفم نال موهفملا بسحب
 موزمملا ةلصتملا مدقم

 مزاللا اهيلات موهفمو
 نا بسحال مزاللاو

 ناوجل اموزلم نوكي
 موهفمو مها هنوك
 ميساب دئامملا ةلصفنملا
 اهيلاث موهفم و لعافلا

 وهو لوعفملا مسايدتاعملا

 |دياعم نوكينا بسحب

 امهتقحا ىلاتلاو مذقملا :موهفم ىف الخدم موزالا نا مال انال رظن هيفو رخالا داذعةوق قىمال سما دانغنال اضا ا

 ماسقاف) قدصلاق مزالتتل ا هّتياغ لب موهفملا بسحعا ربك مدع ىذتشي ال "ىثلاة وقى ء.ةلانوك نالو ةيقافتالا ف :



 اك نيتلج نم تالضتملاةلثما ( كفن نم اهجارختساب كالمف ةلثمالا اماو ةتس تالادفنملاءاسقاو ةعسن تالطتلا
 اناوبح نكيمل ىف ناويح وهف © ١/9 ) انانا ءىثلاناكالكنيتلدمنم ناو وهف انانا ءىثلاناك
 0072 00 0 ع : الكي تلصفنماناسنا نكي مل
 اهصيعت 2ع ُهط و رشم ةيلك ةيلاس انهفك هلناف لوالا صيعب ند صخالا كوك اما اًعاد ناك

 ءىشالةرورضلاب انلوق لوالا لدالا لاثم ةاكحم ةيليح ا ةهبحوم ددنلا اذهدارفوااحوز

 نك اس ضعب انلوق هضيقنو اتاك مادام عباصالا نك اسب بتاكلا نم | اسنع مقنب ا
 ضع انلوقو عباصالا نك اس وه نام 2 نا نكع عباصالا و ع الوا 0
 : 38 3 : 2 ناك نا ةلصّتمو ةيلج

 نكحاس وه نيح بتكينا نكم عباصالا نك اس ضعب اناوق نم | اناسنا “ىثلا ناك اماكف

 ةينيحلا نم صخا ةقاطملا ةينيحلا نوكل صخالا ضيقنوهو عباصالا كاوا
 00 يل 00 - . || وهف اناسنا 'ىثلاناك
 صخالا نا مجم صخالا ضيع ن صحا معالا 0 نوكلرو دعك | متع نيالا تابع

 مالاو ةيلكلا ةبلاسلا ةماعلا ةطورملاوهو لوالا لصالا وه انهه أ و ةيلح نم ناويحا

 اماو) ردت ةيلكلا ةبلاسلا ةماعلا ةيفرعلا وهو ىناثلا لصالا وه | اذه ناكنا ةلصننمو

 0 3-2 ناتيكلا, ناتبلاسلا (ناتصاخلا ةبيفرعلاو ةطورشملا 0
 ا 5-5-2 دك هد كاسم | 0015 !درف
 اذا تس امل هنال ( ضعبلا ىف ةعادال ) ةيلك ةبلاس (ةماع ةيف نع أإ اماو اهوز 0

 مادام نكاس بتاكلا نو 3 امءادوا ةرورضضلاب انل وق قدص ةلصّنم نمددعوهف ادرق

 انك اس مادام بتاكب نك اسلا نم *ىبثال امناد اناوق قدصي امئادال ابتاك || ا ناك نا ةفنم 0 ع 611 . 21
 "ل (ناحلكلا نابتباسلا ناتضاإلا نكت ندتلاقءامئاذال ظ نوكك نتا اهل: اون 0 ه0 00 2 00-1 * 0 هل . وس

 ةاصتملا ةطرشلا هذه تدث نكل ضعبلا ىف امتادال ةيلك ةبلاس ةماع || اناوبحنوكبال وااناسنا

 ةبلاس ةماع ةيف ع ىلا ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتصانخلا سكعن جهتيف || ناك نا نماثلا سكم
 ' 1 ا كانوكينااماائاد
 نيلصالا نم لوالا ءزلا ساكعنا (اماو ) ضعبلا ىف ةميادأل ةيلك م 7

 ىا ( اهنوكلف ) ةيلكلا ةبلاسلا ( ةماعلا ةيفرعلا ىلا ) نيروك ذملا | ةعلاطس ثلا تناك ملكف

 نيتماعلا سكع نوكل و نيتءاعا اسكع ةياكلا ةبلاسلا ةماعلا ةيفرعلا || ادوجوم ليلا نكي ع
 ءزالا ساكعنا اما و صاخلا مزال ماعلا مزال نا عم (نيتماعلل ةمزالا) 0 1 5 0 , 00 0 تالصنل ( ةلثماو (

 لعفلاببتاك نك اسلا ضعب انهه ىهو 4م اعةقلطم هم زج ةبج وم موهفملا اماو دوجو» راهتلاف

 سل |تناكن وكي نا ديقول و لكلا ىف ماوداللا ىلا سكعنا وا هنالف عباصالا تكرح تقو

 000 : : دوجوم ليالق ةعلاط
 موهفم بذك ببسإ سكعلا تلك مزل لكل اىفماودالملا موهفعم سكعلا نا اما نيّتاصفنم نم

 ناف بذاك وه ولعفلاب تبقاك نك اس لك انلوق وهو لكلا ىف ماوداللا احجوز اما ددعلا نوكي

 : ا ' 0 3 انو اذ ا
 فرار ىدلا لق رك ذك نه رال [لثمالصا اهنا ن وكيالا :؟ ابنلا ءم | توكيذا اماو ادرقو
 | ر رأ ني تلح ل 0 لث دادرا ىلاوكد هاا و 0 نييواستمءام-ةنموااجوز

 0|  ادوحومراهتلات اك ةعلاط تناك اك نوكينا اماوراهتلادوحول امو رام سعتلا نوكيال نا اما ةلصتمو ةيلج نم

 / نوكياما ةلصفنمو ةلصتم نم ادرفوا اجوزاما توكي نا اماو ادحاو ءىثلان وكي نا اما ةلصفنمو ةيلج- نم
 ( هيفو اياضقلاماكحاىف ) © كاثلالصفلا ن ًادرفوا اجوزاما ددعلانوكينااماو جوز وهف دارف ددعلا ناك الك



 ْنءو مسرلاب هتاوخاو عونلا في رعت نع ربع قرعش تنل (هودحو شضقانتلاف لوالا ندا ثحابم ةعبرأ

 22525992222 ط١ با 1ايام يميل

 - د -و ع

 وهو (ضعبلا ىف ماوداللا) موهفم قدص (اماو) ىرابلا ةمحر هيلع

 (جب) ضءعبهلوقب زوم موهو لعفلاب بتاك نك اسلا ضعب ائلوق انهه
 انهه وهو هضيقن (قدصل لعفلاب ج ب ضعب بذك ول هنالف) لعفلاب
 يا (قكستف) نوكذملا :ندقتلا ىدض قمار اها 2م
 ءزملاى ا (ناك دقوامكاد بج نم ءىثال) انلوق (ىلا) روك ذملاشيقنلا
 ةمزالملاتابثاةرابعلا هذه ( فه لعفلاب ب ج لك ) نيلصالا نم ىاثلا

 نوكل شارل نر ةمروللا هذه نر محديو سكعلا قيرطب

 ضارتفالانا عم ةماع ةقلطم ةيئ زج ةبجومانهه سكعلا نم ىناثلا ءزجلا

 تابثا ىف هوا زجا محصنال و ىثزملا لاثملاب ةيئزجلا سوكعلا تايثاىف راح

 لكشلا نمامظتنماسايق ضارتفالا دلو و ىيْزلا لاثملاب ةيلكاا سوكعلا

 ئراجلا نما رقالا انازو سوكتل تاق ديت ريا "نكمل ني ا كلانا
 ىناثلاسايقلا جذي نيسايق دلويف لوالا لكشلاىلا ةثلثلا لاكشالا درىف

 يلاعتهللا ءاش نا ةحجتملا ب ورضلا ىف ءىحس رك ىثزجلا بولطملا نيع .امهنم
 اذا لا ناب لصحم ضارئفالا قيرطب ةمزالملا هذه ىلع لالدتسالاو |

 ايتاك مادام نك اسب تناكلا نم *ىثال امتادوا ةرورضلاب انلوق قدص

 ىذلا ب ناكلابافصتم الثمادا زةيضقلا هذه ع وضوم تاذض رفنف امتادال

 (نضرُف اذاو لومحلا فص ووه ىذلا ن 51 ا فصو وه

 ىرخالاو عضولا دقعنم ةدافتسم اميدحا ناتيصخت لصعف اذكه

 انلصحاذاو لعفل 2 اب بتاك ديز ام# ىنعا للا دقع نم

 لصحف اذكهانلعجاذاوىربك ىلوالاو ىرغص ةهيناثلا ةيصخشلا لمججت

 بتاك ديز و لعفلاب نك اسديزانلق اذا ولعفلاببتاك ديز ولعفلاب 1

 0 انيلا نيه اع لاول رسلان مظتتنملا جن لعفلاب

 انلوق قدصيف ةحانلا هذهدلوتلا مظتنملا سايقلا مجنا اذاو لعفلاب بتاك

 نم بت طاش قار سايقلا اذهف لعفلاب بتاك نك اسلا ضعب

 لوصفم نم منيف ةاصتملات سلا تايربكلا نمو ةلصتملا تبنلا تايرغصلا

 نك اسببتاكلا نم ا امادوا ةرورضلاب انلوق قدص اذا جيياتتلا ٠

 فالتخالاتادلإل ةداملا ةيص وصخ بست ىرخالا ب ذكو اه دحاأ قدص.ناف ناويح 0

 ءمشالو ناهنا ناويح لكانل ودك نابذكي دق نيتيلكل ا ناذ

 ليق ( نيتيضق فالتخا هناب ) تفرع اك ةيمعر دودح 4 ١ا/“ ) ليلانا مم دحلاب ضقانثلافيرعت
 انقل نب مشاكس انثلا

 صايك تادرفملا نين مّدن

 أكو عدبرالا بسنلاف
 ق1 ىاسع

 لح نيتيضق ركذ دف
 دولا تاب تخاو
 نال اياضّملا صقانئانهه

 دقو اهماكحاىف مالكلا
 تادرفملا ضقانت لاش

 ىلا ةّميقْلا ف عجار
 بلسلاب) اياضّولا ضقانت

 اذه ( باحالاو

 ضقانتل اموهفم قيقا

 مهوب (ك زارتحالل ال
 لودعلاب فالتخالانال

 رسمحلاو ليصعلاو
 لح سول ابحالاو

 ( ىفتمي ثيحب ) سيل
 بذكو امحدحا قدص

 . هلاذل) هلوقو ىرخالا
 امهف التخا نعزارتحالل

 نوكينا) ىغتقيىذلا
 و ةقداص اهمدحا

 هنكل) ةبذاك ىرخالا ||
 لب هلاذ ىلا رظنال

 انلوةك ةظساو لحال

 سيل ديز نانا ديز
 امه دح | ق دص ناف ىتطانم

 قطان لك نا ةطساوب

 ةدام لوصحلوا ناسنا

 ناسثا لك انلوّمك

 نع ؟ىتبالو "ناوي
 انلوقو ناويحبنانالا

 ناسنا ناوبحلا ضعب

 سيل ناسنالا ضءبو

 نم زجلاو نيتيلكل نب
 انلوذك ناتدصي دق نيتسزجلاو ناناب ناويملا نم



 داحادنءالا نتيصوص#لاىف) ضقانتلا (ىةحاال) ءامدقلالاقو ناسناب سيل ناويخلا ضعبو ناسناناويحلا ضغب
 « ١ا/ل5 )) لكلا داعاو طرشلاداعاو لوم لاداحاو (عوضوملا

 قئناواذا لعفلاوةوقلا ةجنت هذه و لعفلاب بتاك نك اسلا ضعب انل وق قدصيف امئادالايتاك مادام 200 م 7 0 17 وو 1
 تادحولا هذه نم ”ىت

 هنال ضقانتلا قا مل
 فالّئخالا دنع قدصت

 باك ديز عوضوملاو
 بناكت سيل ورم

 باك ديز لومحلافو

 ورعاشب سيل ديز

 قرم ملل طرشلاف
 هن وك طرشي ىارمبال

 قرغكإ سيل مسجلا ضيِبأ
 هن وك طرش ىأ رصيلا

 ءزجلاو لكلا ىو دوسا
 اهدنا دونا نقلا
 ىا دوساب سيل يملا
 ديز نامزلاؤو اهلك

 سيل ديز اليل ىا مان

 ناكملافو اراهن ىامتانب
 رادلاى ف ىاسلاج ديز

 ىا سيل اي سيل ديز

 ةفاضالا فو قوسلاقو

 ديز و رمعأ ىا با ديز
 ركبل كا باب سبل
 نإ لبفل او ودلال

 ةوذلابىاركسم ندلاف
 ركسعي سيل ندلاىفرجلا
 لاقو لعفلاب ىا

 ىتنعدال نورخأتلا
 داحا دنعألا امهنف

 جردنبو) عوضوملا

 نرذلا (طارم | ةدح وهيف

 مسجلا ريغ ضيببالا مسجلا

 - اة دخ و( ور)دوسالا

 نيملا لك نال (لكلاو

 دننع) الاو اهضعل ربع

 4ف جرد و) ىلاتلاو مدقأ ا لعشإل هيو هياعموكحملا لوم لاو عوضوملا لدب 4لاعين ا بدنالا (لومدلا داحتإ

 سلاجلا ريغ رادلاؤ نيلاجلا نال (ناكملا) ةدحو (و) راهنلاف مماتلا ريغ ليالاى متاتلا نال (نامزلا ةدحو

 ظ

 ناتيلكلا ناتبلاسلا ناتصاّلا سكعن كاذلفاهتاابولطملا ةمزالملا نيع

 ” تالا ىلا تقنار ل رملا و ضعبلا قدما زال ةيلك ةيلاسةمام يق يع ىلا
 ءارجا اما وءايك ذالل اناحمما سكعلا قيرطب لب انمه ضارتفالا قيرطب

 ةبجوم ةماعةقاطم ةيئزجلا هذهنال م ريغورف ةيئزجلاهذهىف فلخلا

 ناتيلك ناتبااسنيلصالا ناعم ةقلطمة ماد ةيلك ةبلاس اهضيقنو ةيئزج

 ءافتال عب رالا لاكشالا نم بلسلا ىف ناتقفتملا ناتمدقملا مجذيال و ناتصاخ

 ضعبلا ىف ماوداللاباديقمسكعلا ناك اذا ليق فيكلا بس اهيف طرسثلا

 ضعبلا ىفامئادالااكمادامبناكب نك اسلا نم*ىالامتادانل وق لثم نوكيف

 ةيث زج ةبجوم نمو ةيلكه بلاس ةماع ديف ىع نم ٌةبك سه ضعبل ىف دم ادال ةماد

 ةماعةقلطم ةيئزجةبج وم ضعبلا ىف ماوداللا موهفه نوكلة ماع ةقلطم

 نوكينا مكلا بسح نيتيضقلا نم ةهجوملااياضقلا بكرتط رش نا صدقو

 ىنيتقفاوم ةبكرملاةمجوملا نم زجامهنمدحا و لك عقوناتالا ناتيضقلا
 امج ةديقملا ةيضقلل ركل ىتقفاوم فيكلا ىتفااخم لاقشيح ةيئزملا وةيلكلا

 طرسشلا ءانضال سكملا: اذه تيك را قوحتال مف تاهجوملا ثحبف

 . نا لاقيناالا مهللا نيتروا اهيا نيتيضقل | ليبق نم نواكي لب م كلابسحن

 ةرووشملا ريغلا ن ودةرورسثملا ةمجوملا ةبكرملا فطرش كلا فنيث زجلا قفاوت

 مدعل ةروهذم ريغ ةبك سه ضعبلا ىف ةعادال ةئادوهو س ةكانادهو

 ريغ ب اولا اذهو اياضقلا ماكحا نماهيف لمعتست لي مولعلا ىف اهل امعتسا|

 ةطورشملاف) ةيئزجتابكرملاىا (تناكنا و) رب دتف ضا رثعال اةدامل مساح
 000( دنا ةيف صياستس) ناتئز1لاناتيلاسلا (ناتصاخلا ةيفرعلاو

 ةسابةعقا وةيطرشلا هذه هم زالم (امئادال ب مادامقتيل ب ضعب :قدص

 |0007 كا يرددلا نا (يهر عوضولل تاذ راتال) |“
 اضيابد) لصح (و) عضولادقع نم ( لعفلاب ج د) روك ذملا ضرفلا
 لج دقع ئم اا فا قى (هنعءابلا بلس ماوداللا

 ١ : ناكملا داحاو نامزلا داحتاوءزجلاو

 01 ا ا ل
1 

 | || نيتيصختلا نيتاهل مزلي (ف) نينيث زحلا نيتبلا لا نيتصاخلا نم ىناثلا ءزجلا



 ريو ةوقلابركسملانال (لءذلاوةوقلا) ةدحو (و)ورمجل بالاريدي زا بالا نال (ةفاضضالا) ةدح و وز قوساق 0

 . رومالاريغب نوكيدق ضقانتلا نم عناملافالتخالاناللمشاو © ١1ا/ه  رصخا هناؤغالو لعفلاب ركسملا ا
 دير انلودك ةروك ذإلا ]310600 ا

 ىطساولا قلاب ىابناك || مادام ح سبل د قدصإ ملول و ىا (الاو ب مادام ب سيل د) قدصينا
 سيلدبز ساطرقلا ىلع [| ١ عاقترا مزاي الثل (ب) د ىا ( وه نيح جد ) قدصل ىا (ناكل) ب

 ردو لا دب دع (وه نيح ب د ) ةقلطملا ةيثيحلا هذهل مزلي (ذ ذ) نيتضيقنلا

 وا سيل د نال نامالاو 3 زب نك مودم قو 2 (ناك دقو

 لكتلاو ءزجلا لا

 ةدحو تحن جاردنالاب

 صيصختو عوضولملا
 تح جاردنالاب قاوبلا

 قاسعسا| لوما ةدحو
 ةيسانملا ةدش ىلع ىنبم

 تسكم اذا ةيضقلافالاو

 تادحولا ترامص
 ةدحو تحب ةحجردنملا

 لصالاق .عوجولا

 ةددحو تع ةحردنم

 كلذ ةروريصل لومحلا

 سكملاىفالو# عوضوملا
 تادحولا تراصو

 فد 0 د ىا (هيلع مجلاو ءابلاقدص اذاو) ب مادام ج سيلو

 ىف ىا (هيف) ميا ءايلا ىا (ايفانت) اذا (و) لبفلا جد و لمفلا

 ص ناو ركل نالوقلا جذي ىنعي توام وهو 0 ادال ب --

 ٍَج سيل ب ضعب انلوق ثلاثلا لكشلا نم نامظتنم نامناَرفا ناساف

 نم مظتنم ىضارتفا سايق لصحف ىربكب مادام ب سيل د انلوق لعجنو

 ةقلطملا ىرغصلا نم روكذملا سايقلا جنيف ثلاثلا لكشلا نم ىناثلا برضلا

 ةيصخلا ةبلاسلا ةماعلا ةيف رعلا ىربكلا نمو ةيصخلا ةبجوملا ةماعلا

 هذهو عبرالا تايفصولا ىدحا ىربكلا تناكنا ودين زجّةبا اس ةماع ةيف ىع

 انلوةىهوةيناثلا ةيصخشللا لع مث سكعلا نف لوالا ءزجلا ىه ةجشنلا
 سايقلصحف ىربك ىلوالا ةيصخلا لعجي و ىرغص اضيا لعفلاب بد

 ةيئزح ةبحوم 2 ةملطم ةماعلا ةقللحلا ىربكلان هو ةماعلا ةقلظملا

 ربوصتف نيسايقلا ن ذه ىلا ان رسثااك بولطملا سكعلا نمىناثل اءزجلا ىهو

 ةرورضلابقدص اذا انلوق تدم امل لاش نا قيرطب لصح لالدتسالا

 ام !دانل وق قدصي اعادال ايئاك مادام نك اسب سيل بتاكلا ضعب ام ادوا

 اتصاخلا سكعنيف امادال انكاس مادام بتاكب سيل نك اسلا ضعب
 اناوق تدث نكل ةيئزج ةبلاس ةصاخ :ةيف نع ىلا ناتيئزجلا ناتبلاسلا

 امادالابتاك مادام نك اسب سيل بتاكلا ضعبام ادواةر ورضلاب قدص اذا ظ

 ةدحوىف ةجحردنملا
 ةجردنم كانه لومحلا

 عوضوملا ةدحوف
 لومحلا كلذ ةروريصل
 نا بسانملاف اعوضوم

 تادحولا هذه لا

 قدحوف ةجردنم
 اًقلطم لومحلاو عوضوملا
 ددتالا وأ نيش رشي
 ةيسنلاةدح و.ءافتك الا

 فلتخا ىم هنال ةيم ا

 هيفا تانغ ل رك
 ىبارافل ا ىلا نيَمَمَحْلا بطف

 حرش ىفلاق هنايجعلاو
 جنيف امادالانك اس ماقام بتاكب سيل نك اسلا ضعب امياد انلوق قدصيف ىّتك اىبارافلانا علاطملا

 نيل ليلا | وس ل نات ا سكع اناوق ىانثتسالان لوالا قيرطلا نم عوضزول اه دو تاعابمأا توين قاتساخللا : كش انا وت تالا ضلوا

 ةلمهلا ركحوةنزجلاو ةيلكلاىا (ةيمكلابفالتخالا) نملومحم او عوضو ا اداحاىا (كلذعمدياليتروصخلانو) ٠
 معااهيف (عوضوملا توكيةداملك ىف نبتيلكلابذكو نتي زجلا قدصا) ةّييزجلا ةوقىف اهنوكل ةروصخملا كح انهه



 رثتعا ام بسحب | هب لوم ع وضوااناف ناسناب سل ناوحلاضءبو نانا ناويحلا ضءز انلوّدك لوئمحملا نم

 انلوقكو ةدضقلا مومملا نع حجراخ 4 ١ك 03 نيعتلاو ناويحلاهيلع قدصام صضعء) ىنعا ةيضقل |موهفم ىف

 الو ناسنا ناويح لك .

 ناسنابن اولا نم ”ىش
 مم نيتهجوما اق دبالو)
 نم رك نام يأ كلذ

 ( لكل اى: طئارشلا
 وصخلاو تاضوصخلا ىا

 فالتتخالا ةرخأ كار
 نيتنكملا قدصل ةهجلاب

 و3“ ةبلاكل ا. ةقيتؤملا
 نيثر و رضأا ب ذك
 قا ةلائلاو كولا
 صاخلا ناكمالا ةدام

 نال لاقن نا بنالا
 ناعمتجةهجلا ف نقفاوملا
 بتاك ناسنا لك و ءىف

 كلدؤ- ىالسللاو انا
 ةماعلا ىا نيتنكملا ف

 نيتيدوجولاو ةصاخلاو
 اماو ةماعلا ةّتلطملاو

 رغاافكلذو بذكلاىف

 نيتطورشلاو نيترو
 نتيئقولاو نيتفرءعااو

 تاعيبلا: دك :نكلإ
 ثلثلا اياضّقلاب صوص

 اهئع ثوحأ ١ ةاربقم

 نم ليقام ماع !نايبلاو

 عفر ةهجوملاضيقن نا
 هيواستام,و اء انهتهج
 عفر نم معا ةهجلاعفرو

 ةهجلا كإباهجوم ةيسنلا

 1 هيواسام اذكو

 ةيرورذا ا ضيشنف (

 ( ةماعلا ةنكملا ةّملطملا

 الا ةقيّدحْلاِف ضقانتال
 اعرو هعفرو ءىثلانيب

 از ام ضيقنلا توةلطي

 مهنا ن.رخأتمابواطموهو ةيزد ةلاسةصاخ ةيق نع أ ناتدم را

 برضلاىه وةريخالا ةثلثلا ب وريطلا جاتنا ريثعي نال سكعلا اذه نولئاق

 ةبلاسلانوكا و طّرشا مهناف عبارلا لكشلا ىف نماثلا و عباشلاو سداسلا

 تورضلا نا اولاقو نيتصالا ىدحا نم بورضلا. هذه ىف ةامعتسملا
 تناك اوس يب زحلا ةبلاسلا نا ءامدقلا لاق وةينام عبا رلا لكشلا ىف ةحتملا

 ةحتملابورضلا اولاقو اموزل اهل نيكعال امهريغ وا نيتصاخلا ىدحا

 بورضلا جاتا نا ءامدقل ادنع زانتعا الق ةسجل عبارلا لكشلاىف

 ةجتملاب ورضلا ثحح ىف ءىحي# اك عبارلا لكشلا ىف ةروك نما ةريخالا

 5 رظن اه ةاصتم ةيطرش سات ةمدقااو ىل اعل هللا ء لع ل

 اذا لاقت ناب لسه# .ضارفالا قير طب اهتاماو نايبلا ىلا ةجات

 امن ادال ايناك مادام ن 7 بتاكدلا ضعإ 5 ادوا ةرورضلاب انلوق قدص

 .فصووه ىذا بتاكلاب افصتما د رف هي ضقلا هذه عوضوم تاذ ض رعتف

 فهصو وه 0 نكاسلاب 0 نيتصا 9 نو 0 عاوضوم

 ىعا ثلثلا تايصخختلا 0 اذكه 0 3 قاوألا زجل

 انتاكمادام نك اسب سيلدب زو لعفلاب نك اس ديز و لعفلاب بتاك ديز اهم

 ىموانك 07 مادام بتاكب سيل ديزانلوق اهمزاد ةثلاثلا ةيضخألا نا مم

 مشل (تلصح

 برضلا نم ,ظتنم سايق لصف اذكهاناءج ىتمو ىربك ةثلاثلا ةيصخشلا

 نك اسديز لوقتف ,ظننما سايقلا لصح ىّبمو ثلاثلا لكشلا نم ىناثلا

 سايقل جنيف اذكه انلق ىّتمو انك اس ماذام بتاك سيل ددزو لعفلاب

 ضعبانل وق ةماعلا ةيف رعلا ىربكلا نم و ةماعلا ةقلطملا ىرغصلا نم ماتتملا

 لع مث سكعلا نملوالا ءزبحاوهو انيك اس مادام بتاككسيل نك اسلا
 ىربك ىلإ والا ةيصخلا لعحن و ىرخا ة ران ىرغص اضاةيناثلا ةيصخشلا|

 لوالاب رضلا نم نان“ مظتنم ىضا رتفا سايق لصحف اذكه انلعج ىو

 لعفلاب نك اس ديز لوقنف ىناثلا ظننا لصح ىّتمو ثلاثلا لكشلا نم

 نك اسلا ضعب ىناثلا مظنللا جنيف اذكه انلق ىتهو لعفلاب بتاكد يزو

 مزال لعج و ةرات ىرغص ةيناثلا ةيصخلا ليضف *تايض

 ناسا نسل دبز اذا وهل اضيق قطان ديز اذا وق نوكيال ى>لومدلاو عوضو ااداحنا لرش عاف اسم !اهمزاول ىلد

 ةيلا 0 ةكز رجاةب .ج وأ ا نيب اذكو ىزاح ةييدزجلا ةيلاس 1 لكل | ةبح وما نب ضفانّئااو هضيقنل ايواسم ناك ناو



 ماعلا ناكمالاوهو ةيئاذلا (ةرورضا!بلسنالا) ىزاجم هضءبو قيقح هضعبف تاهجول نيب ضقانتلا اماو ةيلكلا . !

 ضيقن انلو اذا انا قالو ايقيقح اضق انامءزجناضق 4 ١الال.) اَنب 4 ةيئاذلا ةرورضلا عم') |

- 

 دا 0 3 انل 2 1 0 نامظتنملا نايضا رتفالا
 بك ص ىطرش ىناّرقالا سائقلا اذهف امتادال انك اس مادام بتاك,< سيا

 قدص اذا اناوق جلف تالصتملا تاب ربكلا نم و تالصتملا تاي رغصلا نم

 قدصي امئادال اتاك مادام نك اسب سيل بتاكلا ضءب امنادوا ةرورضلاب 0

 نبيع وهو امئادال انكاس مادام بتاكب سيل نب اسلا ضعب اماد انلوق

 تابت يلا هذه ىلع علطاف ؛ضاّرفالا قيرطب اهتاما بولطملا ةمزالملا

 ىلع در : نكي ديذل تالامعتسالادراوه ىف هو ارجاف زب نع كلسم اهناف

 لعفلاب نكاس دز انلوق وهو لوالا

 ةقلطم هارغص تاطالتخالا بسحب وهف انك اس مادام بتاكب سيل ديزو

 دوهتنل | نكت نا ثلاثلا لكشلا جاتنا ىف دا راطالا وةمامةيف نعدا ريكو ةماع

 عم ةعبرالا تايفصولا ىدحا نم ىربكلا ناك اذا ىرغصلا سكعل ةعئات

 مهم زايف ىربكلا ةعبات لوالا ىذارفالا ةحنن اولعج نرخأتملانا

 تبش ملف مهتداع ىلا ةفلاخلا مهمزا لب نفلا ىف درطملا ريغب رابتعالا

 م ةيلاس ةماع ةيف نع ىلا ٠ نيتييزملا نيتبلاسلا نيتصاخلا ساكعنا

 ريغ سكعلا اذه نا مث ةدرطملا ريغلاةدعاقلاب تد لب ةدرطملاةدعاقلاب

 بورضلا اولعجو سكعلا اذهل ءامدقلاربتعي مل كلذلف نفلاىف ريتعم

 اوربتعي لو سجو سماسعم مح م ىهو ةسج عبارلا لكشلاىف دمنملا

 فرط نم لاقب نا الا مهللا زم نم مز ىهو ةريخالا ةثلثلا ب ورضلا

 كلذكو نيت زا نيتبلاسلا نيتصاخلا ساكنا اوربتعا مهنا نيرخ املا

 ربصلا اولعحو عبارلا لكشلا ف ةريخالا ةثلثلا بورضلا اوريتعا

 مدع ىلاةراشا زح# نم مز سج و سماسع# م م ىهو ةيناكهيف ةجتملا

 ْنِس وه ىذلال والا لكشل اىلا فلاخلا ع كا[ رلا لكشلا جاتا ىلا دادتعالا

 جا رخسالا يسع ماقملا ا هر هاربكو هارغص ىف جاتنالا

 0 ةمحلا تلاوسلا اما تا( قاونلا وبلا ماو ) جاتحي قيفوتلاىلاو

 اذا رك ذملار يمض ناف لاملاو ناشلاىا ( هنال ) قاوبلا ىا (سكعن:الف)

 ىضاررفالا سايقلا نا نيرخأتملا
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 د

| 
 ا 0-0 دج : اذا ثن وللا ريغكو ناشلاىلا دوعيف هل عج ص دحوم 1

 ةماع .ة:كم ةيرورثلا

 ف 0 نا

 قاويلا ىجاقكو: ةير
 ةقلطملا ةمئادلا ضيقنو)

 نال ةماعلا ةّملطملا

 ( تاقوالا لك بلسلا

 هيفاني تاذدلاتاقواىا

 (ضعبلان) (باجالا)

 تادلاتاقواضع-: ىا

 باالا ىإ سكملابو

 هيفا تاقوالا كف

 هلوقىو اهضءيىفبلدلا
 هلا ىلا :ةزراشا, هيفا

 لب . ضيفألا نيد سيل
 نال ىواسملا همزال

 كسلا مارد ضيفل

 لاو اليو دمماز

 ضيقنو .تاقوالا ضب
 و ةعفر باح الاماود

 اهضعي ىف بابلا. همّران
 اذه علاطلاح راش لاقو

 ةعادل ا ضيقن نا ىلع دب

 ىهو ةرشتنملا ةقلطالا

 ةبدنلاةيلمشب اه
 اهنا ليقامو ام تقوى
 ضعه ىلع ةلوغ ةامهأاك

 ىواش ىتح تاقوالا

 قو ا ةدلطأ ا

 موهثملا بسحب اهتاغ

 نم زايال ذا رظن هف

 ف لعءفتاب محلا قدص

 نم ما هقدص ةلطا

 نوكينازاوجلتاقوالآ
 تقولا سفن. عوضوملا
 ا دل ذلق

 كلذ ريغ ىلا ةكرملا رادقمو دوحوم نامزلا لاق 0, 0925 تقف قولل ناكل الاو فرق 5

 ضعب ف ( ىا فصولا بسح ةرورشلا عفرب اهيف ركع > .ىتلا ىنعا ) ( ةينيحلا ةماعلا ةطورسشلا ضيقنو )



 اكانلوقك كعل فلاحلاٍبناجلا نم ) عوضوملافصو تاثوا
 اذهو اهبلس ضقاني ةينص وا !ةر ورضا نال كلذو ايونجم هنوك

 فصولامادامةرورشا |

 ةرورفلابان رشءااذااماو

 زوجي" فضاولا طرشإ
 ةينيل !ةطو رمل عامجا
1 ,. . 

 ق بذكلا ىلع 6 /

 نوكيال ةرورش ةدام

 بتناك لك انلوّدك اهيف

 نيح ناكمالاب ناويح

 ا اياضقاا| كو ثدح

 رظنلاو ثحاأل اهررق

 6ةيفنلا تحوا)
 ةقلطلا ةينيحلا ةماعلا

 توب اذ مكحام ى ئءا

 وا 0000 0

 فصو نايحا ضعب

 (صاماهل اثم و عوضوملا
 كش! تاذ هب نم ىأ

 ضعبىف لعفلاب لغشي
 كلذوان ونحنهن وكت اقوا

 عميجبف باجيالا نال
 قائبإ فصولا تاقوا

 ليان ىلا

 اعلاف هيي

 ةءبرالا ىواعدلا نف

 نامولعم امهن الر وكذملا
 ثلاثا ا نيل والا ىليل د نم
 نم عبارلاو لوالا نم
 تايكراااماو ) ىتاثلا

 (اهتيقنف ةيلك تناكن اف

 ىواسا!همزالو اهعفر

 تاثوا ضعب ىف لعس نا نكمي بنا ( تاذ هبنم ل
 ةطورشملا ف انرشعا ةطورسشلاو انريتعا اذا مب امنا( ١0748 زل _اذحو اهبلسشقانب ةينصولاةرورض 6 ١الى

 ةقفاوم ةد اعلامهذهو 53 رعلاع لع ةداع الد اذهف ةصقلاىلا دوعيف هل

 ىلاعت هلووىؤ وه زيعك 2 7 ظعلاناقرفااو مركلانأرقلا ىف عفو اع

 انلوق (قدش ) نيرسفملا قافناب ناكل 1 عجار دحا هللاوه لق

 ةقلطتخةروتم هيض !اهذه 00 1 نأ ويشن وحق يول

 سبل رمثلا ضب ةرورضلاب ) اناوق قدصي اذك ( و ) ةيئزج ةبلاس
 0 - م) ةيئزج ةبلاس ةيتقو ةيضقلاهذه ( امنادال عّمرتلاتقو ٠ يدع

 ناكمالاب) نتتر وك ذملا نيتيضقنلا س 7 بذكي هلا عم ىأ (امهسكع ب كنوع

 ١" الا مانا وق نوالا قاتملاس او تاهل عا ره ىدلاماقلا

 لك انل وقوهو هضيفن نال تذاك سكغلا اذهف ماعل اناكمالاب ناو يح س دل

 ةقداص اهضيقن ةيضقلكو ةهادبلاب قداضوهف ةرورضلاب ناويح ناسا

 روك ذملا سكعلا بذك رهظف نيضيقالا عاما مزاي الثأ بذاك اهنيعف

 سكعو
 وهو ةيرورضلاب. رق فسم لكانلوق هضيقن نال بذاك سكغلا

 نيضيق !|عاقجا مزاي الثا ةيذاك ىهف قداص اهضيقن ةدضق لكو قذاص

 ثحنىف قبس (ك ةتسلا ( طئاسبلا صخا ) ةقلطملا ( ةيرورضلا نكل )

 0011 نو هما ( ةقالآ تاكا ضخا ةسولاو ) تاهبولا
 2 تان[ "0 ةمعاد اللا ةيدوجولاو ةيرورض اللا ةيدوجولاو

 ةيتقولاو ةيئزحلا دتلات سلا هقلطملا#هنار ورمضلاى ا (012 1 سَ م

 . || ةمادلاى هو قاوبلا نم ىا ( اهنم *ىث سكن مل ) ةيئزحلا ةبلاسلا

 | ةيفرعلاو ةيئزحلاةبلاسلا ةماغلاةطورشملاو َةيئزملا ةبلاسلا ةقلطملا

 ةماعلا ةنكماو ةيئزحلاَهْبلا سلا ةماعلا ةقاطملاو َهث زلا ةبلاسلا ةماعلا

 ةيدوجولاو ةيئزملاةبلاسلاة ير ورْضأللا ةيدوجولاو ةيئزا ةيلاسلا

 ةصاخلا ةنكمملا و ةيئزإلا ةبلاسلاةرشتنملاو ةيئزحلا ةيلاسلا ةمئاد اللا

 ةيلكلابلاوسلا ةسكعنملا ريغلا عبسلا ىف ( تف ع ال ) ةيئزحلا ةبلاسلا

 مذال مالا سكع نال ( ساخلا األ مراتس ما سكنا نا) 1
 ميدل اقذف كا راختما

 اذه ماعلا نامالاب أرق نميل "فسم ضعي :انلوق. قئاثلالاثملا

 ٠ جنيف صاخلامزال م 1 ماعلا

 / مزالل |

 سايقلا ن

 زل حلا "عل علا وهف صاخ
 دما صم ل محلا راسا

 1 1و0
١ 

 1٠
 ض رفنف ةقداص الانا صاخ

 عافت راباما 0001/1598 ولخلاةمنام نيد زجلا ى عمقا خ نه ةيك سه ةلصفنم وهف نييعَتلا ىلع ال ) اه در تيقن ' د>أ 0

 تابكرا|ىتباّمح ةطاحالا دعب ىلح ( ةيك راض يقن ىلا ) كلذو ) اه دوا عافت رابوا رجلا لك
 لا اسلا ضد اًهنو



 ضيقنناو ةبلاسىرخالاو ( ةبجوم امهيدحا نيتماعنْةتلظم نم اهبيكرت ةئاداللاةيدوجوأ!ناتةقحتاذا ) كاف
 بللاو باحيالا قاوبل' فلالا متادلااما اهضيقن © ا١اله ) نا تفتحت ةّئادلاوه ةماعلا ةّقلطملا

 حس سم

 وهذ صاخغلل مزالل مزال لكو لوقنف ةيناث ىريك ةيبنجالا ةمدقملاهذه

 ذئنيفخ صال مزال ماعلا سكع نا ىناثلا سايقلا جذي صاخلل مزال

 نا رهظف ضورفملا فالخ وهو صخالا ساكعنا مزل مالا سكعناول

 بلاوسلا ةسكعنملا تسلا نم تناك ءاوس ,ةيردلا بلاوسلا/ نم قاوبلا

 ةبجوملا اماو ) ردتف سكعنت مل بلاوسلا ةسكعنملا ريغلا عبسلانه وا

 ةيلك) ةجوملاىا ( سكعتت الف ةيزجوا ) ةبجوملا ىا ( تناك ةيلك
 نم معا ) لومحلا نوكي نا زاويل ىا ( لومحلا نوكح لامتحال
 عما ال صخالا ناف معالا ىلع صخالا لج عانتمالو ( ع وضوملا

 لكو انلوق ىلا ناويح ناسا لك انلو: سكعنال ذئنيخ ,عالادارفاب

 ناويملاض عب انلوق ىلا سكعن لب ةيلكلا هذه بذكل ناسنا ناويح

 سكعلا فيرعت ىف ربتعم قدصلا نا عم َةيئزحلا هذه قدصل ناسنا

 ال وا ىناثلاو انام ةيضقلا نم لوالاءزجلالءج نع ةرابع هناف ىوتسملا

 وا ةيلك تناك ءاوس ةبجوملا ساكعنا ذئنيخ فيكلاو قدصلاءاّقب عم

 نانا لكل وت هلئمى ةقليعل درطم ريغ مطبلا تحولا لاوخ

 ىلا ةيثزج وا تناك ةيلك ةبجوملا ساكنا و ناسنا ناويح لكو ناويح
 ريتعم .درطملا نا عم الصا هيف فلخن الف داوملا عيمجيف ةدرطم ع

 نفلا اذه لها دنع ةيثْزِج ىلا اقلطم ةبجوملا سكعنت كلذلف نفلا ىف

 ( ةيرورضلاف) تاهجوملا نم تابجوملا اما ىا ( ةهجلا ف اما )

 ( ناتماعلا) ةيفرعلاو ةطورسشملا ( و ) ةقلطملا ( ةمتادلاو ) ةقلطملا

 وا تناك ةيلكت ابجوملاهذه ىا ( سكعنت ) ةيزج وا تناك ةيلك اهنم

 (ب ج لكق دص اذا هلال ) ةيزج ةبجوم ( ةقلطم ةينيح ىلا ) ةيئْزج

 ةرورضلاب 2 ) ةروك ذملا عبرالا تاهللا ىدحاي ) ب 6 ضع وا

 )ب وه نيح جب ب ضعبف ) مادام ائادوا مادام ةرورضلاب وأ امنادوا

 قدصم ىل اف ىا (الاو) ب وه نيح جاب ضعب قدصيف 55

 قدصيف ىا ( ب ماذام ج ب نم *ىثالف) ب وه نيح. جاب ضعب

 قفاوملا متادلا وا )
 لكانلق اذاف امهيقايل
 امئادال كطاض نانا

 ظعب سبل اما هضيقن ن وكي
 اناد كخاضي ناسنالا
 كحاض نان الا ض هوا

 ةطورسث1!ضيقنواعءاد
 ةقلطملا ةينيحلا اماةداخلا
 ةئفاوأاةئادلا و اةقلاخحلا
 للا هةيدوحولاضيقنو

 ةمادلا اما“ ةياروزض

 ةوورغلا وا: ةفلاخملا

 ةيتقولاضيقنو ةقفاوملا
 ١ ةةولا ةنكملا اما
 ةقفاولاةعادلا وا ةفلاذلا

 لوالااهث زح ضيقننال

 وه ةقلطملا ةيتقولا ىنعا
 حام ىاةتق ول اةنكمملا
 ةرورضغلا بلس اهيف

 ىف فلانا تاجلانع

 ةرورضل نال نيعم تقو
 ننملا تول ٠١ بط
 بسح اهياسس ضفقانب

 ضيقشن و تقولا كلذ

 ةمئادلا ةنكملااماةرسشتنملا
 ةّقفاوملاةّءادلاواةقلالا

 لوالااهثرجضيةننال
 و> ةقلطملاة رشتنلا ىعا

 مكحام ىاةك ادلا ةنكمملا

 ٌةرورسذلا بلس اهيف

 ى فلاملا باجلا نم

 نال.تاقواالا عيد

 ام تقو ىف ةرورضلا
 عج ف اهيلس ضفانب

 ةيرورضلا امآ ةكاحخلا لج ناي: ةيناخا لوبسألاىا ( لسإلا )ىلإ نخاع (عم) باعاد 1 ع نايادماقلال ومالا ا (نسالا) 1| دهان[ عدس) تا ماقلكا ةنكمملا ضيقنو تاقوالا
 هنال ) ةروك ذملا ةلصفنملا ىا هانرك ذام اهضيقنؤ قكي الف ةيئزج تناك ناو ةقفاوملا ةرورضلاوا ةقلالا



 نم عال ىنغأ 6 ىغبّقت نم دحاو لك ب ذك عم ) اكاد ناوع نوكي ناويح وه ىذل مسجلا ضعب نا

 0(  قرفلاو ولخلاةمنام امهتم ةبكرلا © 1١8٠ ) ةلصفالابذكبف اءاد ناويح مسج لكو امئاد ناويح مسجلا
 1 ولا يوت وك تيفح وو 1 وو ووو جوج وو نأ ةيئزجلاو ةيلكلا نب :

 لك لاش نابو ىربك روت 000 ىرغص ةيناْعلا لوصالا هذه ١ يب ةصا 5
 جات نم ىثالو ج مادام امادوا ةرورضلاب ب ج ضعبوا ب حج || ةرورض اهيازج موهفم
 ج شعب وا ( ج ج ن 6 نوهنحو كارخالا ل" | كتل وأ( ع نم :ىتالا) ىاتقلا اذهيما( تب ) !تدماذام : ل م 00 اههنم لكى دحا هنا
 ءايعال عجب ( و ةمئادلاو ةيرورضلا ) نيبرغصلا ( ىف امئاد ) ب سيل ويش نات

 هنو عملا نيرغصاا ىف 9 مادام ) 2 سيل ضع وأ 1 تا داحتا :بوجول اهكرح

 ةجتتلا ذه نال ( لاحم ) ةهتنااءذه ىا ( وهو نيتماعلا ) ةيفرعلاو 0

 ضب انلقاذ العم احزج
 ىا امئادال )ب جا

 )ب( سبا )جر ضعت

 ضعيباا كلذ نأ هانءف

 | قالطالاب(ج)وه ىذلا

 نا مهنيف لاحم وهو هسفن نع ءىبثلا بلس وهو ملا نع ميجا تفلت

 لاه ناب وهف سكعلا اذه ىلع لالدتسالا ليصفتو لاحم ةدلنلا هذه

 ناتنالا رتب وا ناؤح ناسانا لكانلَوَد قدض اذا انلوق تنل

 ناويحلاض عب اتلوق قدصي اناسثا ماداموا امتادوا ةرورضلاب ناويح
 قالطالاب ( ب ) سيل ةينيح ىلا ةيئاعلا لوصالا هذه سكعتيف ناويح وه نيح ناسنا

 هذه نا ىنعا هلثم ىلاثلاو قح مدقملا نكل ةازج ةيجحوم ةقلطم || ضعي املق اذاام فالخم

 (ج ) ضعب (ب ج)
 مزليال هناف (ب) سبل

 نوكينازو< لب كلذ
 كاد نعا نكسلا اذهب
 ردك دل ا هضقنلاّن ركف
 ةبكرملا ضةننم صخا
 مالا ضيقن نالةيش رجلا
 بدك ووصف قع

 كلت بذك عم ةثرجلا

 ضعب اناوق قدصي مل ىته لاش' ناب لصفف فلخلا قيرطب ةمزالملا

 ةيئاقلالوصالاهذه قدص رب دقتىلع ناويح وه نيح ناسنا ناويحلا

 عافترا مزايالثل اناويح مادام ناسناب ناويحلانم *ىبثال انلوق قدصيف

 لوسالا ىلا شيقنلا اذه مضنف ضيقنلا اذه قدص ىّبهو نيضيقنلا

 لكشلا نم ظتنم نلخ سايق لصف اذكه انمعض ىتمو ىربك ةيناغلا
 ْق عبارلا هيرض نمو ةيلكلا لوصالا ىف ىقاثلا يرض نمو لوالا

 ناسنالاضعب وا ناسنا لكل وقنف ىظتنملالصح ىتهو ةيزجحلالوصالا

 ناسناب ناويحلا نم ءىشالو اناسنا ماداموا امتادوا ةرورضلابناويح

 زاو> ةرورض ةلصفناا

 صخالا عم ءىثلابذك

 قألا لب ) هضيقن نم
 ةيكرمإلاىعإ ) اهضيقن ىف

 نيب ددر نا ) ةب نجلا

 لكل نيّزجلا ى
 دانفذا نم( دحاو

 دحاو لكىا) عوضوملا

 ١ ناسذاب ناسنالا_ نم .*نيتاال ادنلوق جنيف اذكه انلق ىتهو اناويح مادام

 نيم ادلا نيلصالاف اعاد وا ةرؤرضلاب :ناساب سيل ناسنالا ضءب وا

 01 ناسناب .ناسنالا ند ءئثال ملظتنملا جلو ا نيتبن زجلا وا نيتيلكلا

 نيلصالا ىف اناسنا مادام امتادوا ةرورضلاب ناسناب سيل ناسنالا

 ظ

 ظ
 ”ادلا اهلا هي زل ةيعيرم ةقللم دج ىلا < نكست دينا لوتمألا

| 

 كعب 0 ا بلس ةجذنلا هذهو قلي لاو نينيلكلا نيت عا امذيقن نع حبال دحاو

 ٠ م ةيناغلا (لوصألا“ق ةلص ردع ىلع سكعلا اذه قدصتي ىل 1 زيف | 06 ضيم 0

 5 11111 0ججا در 1 م1: ا: فا اول ال ا لاسلا لن 0 :

 - 0 ا 5 2( ا انل وق ىنعم نا هوحص ون 2 تاويحب سلو اعاد تاويح اما مج لك دال

 ا 0 سيو اياد (ب) اما.( ج) لكلب كلذك الاس يل نا هضيقتف تقوف (ب) هل تبئءالو تقوىف



 © 1417 - .انلف اكاد رخالاضعبال اناث اًكاذ

 ل ةناعأا لوصالا هذه سكعنيف لطاب وهو هسفن نع علا بلس ٍْ

 ةمزالملاتايثا اماو تاذلاب بولطملاوهو ةيئزَح ةبجوم ةقلطم ةيئيح

 ناوتح نانلا لكاتلوك# قدض اذا: لاش نا ويف نقاوفألا قارا
 ضرفنف ةروكذملا عبرالا تاهجلا ىدحاب ناويح ناسنالا ضعبوا

 ةياويملاو ةناسن الاب اف وصوم ادرف ةيناعغالوصالا هذه ع تا

 نانح هو لاحفتا دز انهو نايطتا | ةسن كح 50
 قوالاؤ ىرغم ةتادتلا ةسضصتلا نشف قات علا تلسخ 0ك
 ثلاثلا لكشلا نم ,ظتنم ىذا رفا سايق لصحف اذكه انلعج اكو ىربك
 نيح ناسنا ديزو لعفلاب ناويح ديز انلق مظننملا سايقلا لضح الكو
 ناسنا ناويللا شعب روكذملا .ظتنملا يتيف اذكه انلق اكو نانا وه
 انلوق قدصي ةجتنلا هذه مظتنملا سايقلا جنا اكو ناويح وه نيح
 نم بكرم سايقلا اذهو ناويرح وه نيح ناسنا ناويحخلاضعب

 ناويح ناسنا لكاتلوق قدص اذا مهثيف تسلا تايطرشلاتاينازيقالا

 نانا :لاويظاوطخ انلوق قصت درك دلل عبرالا تاهجلا ىدحا

 نا رهظف اهئابثا بولطملاةهزالمللانيع ةحتنلاءذهو ناويحن وه نيح

 تايطرسشلاتاينا ريقالا نم دلوتملا ىضارتفالا شايقلا نم ةدافتسملا ةجانلا
 نيعىهف ناويحوه نيح ناسا ناويْلاضعب انهه انلوق ىهو ةتيسلا

 ةقلطم ةيذيح ىلا يناثلا لوصالاهذه سكعنت كلذلف بولطملا سكعلا

 ىف قأيسف سكملا قيرطب ةمزالملاهذه تابثا اماو زج ةبجوم
 ناتبجوملا (:ناتضاخلا اماو ) لا سكعلا ضيقن تسكع تُئُدناو هلوق

 ةيئزج ةبجوم (ةقلطم ةينيح) ىلا ( ناسكمنتف ) ناتيئزيلاو ناتيلكلا |
 ةرورضلابقدض اذا انلوق تدن امل هنال ضعبلا ىف ( ماود اللاب ةديقم )
 قدصي امئادال ايثاك مادام عباضالاك رح# هضم وانتا لك ادا

 امنادال عباصالا.كرصم وه نيح بتاك عباصالا كرح* ضعب انلوق
 ةقلطم ةنح:ىلا ةروكذملا ةعبرالا لودالا هذهب سكعتتف ضعبلاف

 كرحم ضعب انلوق انهه ىهو ضعبلا ىف ماود اللاب ةديقم ةيزج ةبجوم

 عباصالا كرك« وه نيح بتاك غباسصالا

 ٠ (ج) ضعب نع ابولسم (ب) نوكي نا امئاد ( ج ) لكنع ابواسم (ب) نوكي نا نيىما لمتح ىتاثلاءزجلاو ١
 هيشلا ةلج نوكبف صملاهراتخا اك هلاببا+.ىلم :ءؤاتبا -

 هليصفت انلو ةلصفنلاب
 ج) لك اما لوقي ناب
 نم 'ىثالو اعاد )ب

 ضعبوا اكاد (ب ج )
 ضعبو اكاد (ب ج)
 * نوكيف اكاد (ب)سبل
 واخ ٠ ةنام ةليضفم
 ديدرتلاذا ثحب انههو

 فاك نيد زجلا ضمن نيد

 ةئرجلا ةيكرلا ضعيف
 اني وع نال ايضا

 ةدحأ|ةبلاسلاوةيجوملا
 ضدب انلقاذاف عوضوأا
 امنادال ناويح مسجلا

 لوالا هلزج ضيقنف
 ناويح مسجلا نم "ىثال

 هو نطبعنو انعاد

 ناويح مسج لك ىناثلا
 الو اًثاد ناويخ وه
 امه ديدرتلا٠ن| كش

 ى اذكو ةضيقنل واسم
 ضيقنف ةيئزجلاةبلاسا

 مسجلا ضعب سيل انلوق
 انلوق اًئادال ناويح
 ناويح مسج لك اما
 مسجلا نم”ىشالوا اعاد

 ناوحب نسا وه ىذلا

 اماو ) امتاد ناوبح

 ةيلكلا ضيقنف ةيطرشلا

 ى ةقفاوملا ةيئزجلا اهنم
 لاطلالا “نا (' قمل

 (عونتلاو) لاصفنالاو
 دانلاز موزالا ىا

 ةقيتحلاو قافتالاو
 وللا عنمو عملا عنمو

 تيكلاو هلاهل00 نور ضسلا ف ابكادأل
 10 سس » ضيقن ىا ( سكعلابو

 ةرابهوعو)اضي أ مََنْملا سكعلا ىعسو (ىوتسملا سكعى ىناثل !ثدملا) كلاثل ا ىةفل اها نيل وال ىنةقفاوأ ا ةيلكل اةيس زج

 (الوا) ىلاتلاوا لوما ىا (ىتاثلا) ءزجلاو (ايناث ةيضقلانم) مدقملاوا عوضولاىا (لوالاءزجلاءزجلا عج نع .



 سكع لمثبلالما اضيا هةرفهلاف ءزج ناك ءاوس رك ذلا ىف ءزجلا ا وعلا
 ريث ات هللمج لمجلاب دوصقملاو اعوضوم لوما فيجول الوع

 ا

 تاذ ريتعيالذا ةيلا

 نيتاهن 0 أرد [مهنم دحاو لك عقو 0 نتالا نيتم | عا ةمزال ىا ) اهيتماعل انل وقل اسكع سااهوزوا

 ددملا نوكي نا اما

 رراغيال ادرفوا احوز

 امه كملا نال ىنملاف
 جوزاذه نيب دانءلابوه

 هركذامو درف اذهو

 نان٠ نيةّدحْلا بطق

 ةدناعع لوالاىف كم ا

 ىفو ةيدرغلل ةيجوزلا

 ةيدرفلا ةدناءع ىتاثلا

 ' بجعل او عونمايج وزال

 حرشف هعنع حرص هنا

 (قدصلاءاقب عم ) عل اطملا
 مزل لصالا قدص نا ىا

 جرخأ كمل قدص

 كدصالا عم قدصيام

 نود قافئالا بسحب

 لك لنا وك وصب عوارإلا
 ىلاةيسنلاب نانا قطان

 قطان نايناوكانلوق
 قدصلا ءاقيريتعا اعأو

 مزاوا نم نسكشلا نال

 قدص عشتع و ليمالا

 مزالل ابذكعم موزلملا
 بذكلا ءاّقب ريثعملو
 قداصلانوكينازاوجلا
 (عمو) بذاكلل انكر رد

 نا ىا(فيكلا) ءاّش

 ناكابج وم لصالا ناك
 ناك نا اح وموسكبلا
 اكاد ايلاس ناك ابلاس

 نيتماعلا سكعو نيتءاعلا سكع ةقاطملا ةينيا هذه نام نيتصاخلا

 انمهنم نيئزج امك وكل نيتصاخلل نةهزال ناتمءاعلاو نيتماعلل مزال

 ةمزال ةقلطملا ةينيملا نا رهظف ءىثلاكلذل مزال ءىثال مزالل مزاللاو
 ىا (ىلكلا لصالا) سكع 0 ماو تا قدص (اماو) نيتصاخلل
 نيتصاخلا سكعىف لعفلاب بتاكب سيل عباصالاكرحه* ضعب انلوق قدص

 قدصبي مل ول هنا ىنعي ماود اللا ديق ىا ( هنالف ) :نيتيلكلا نيتبجوملا

 ( بذكول ) و بذكل لعفلاب بتاك<ب سيل عباصالا كرحم* ضعب انلوق
 نيضيقنلا عامجا مزاي الثا ( امئاد ب ب لكق دصل ) لوقلا اذه

 0مل ا وا هما هحيفنا قدفل كوقلا اذنه بدك ول, عب

 ( همصتف ) روكذملا ضيقنلا قدص ىتمو امئاد بتاك عباصالا

 ( وهو لصالا نم لوالا ءزجلا ىلا ) ىرغص روكذلا ضيقنلا ىا

 ام بيج .لك امئادوا .ةرورضلاب ابلوق ) لصالا نم لوالا ءزجلا ىا
 امنادوا ةرورضلاب عباصالا كرحم* بتاك لك انلوق ىنعي ( ج ماذ

 'برضلا نم ,ظننم سايق لصحف اذكه انمعض ىتمو ابناك مادام
 كر“ لكل وقنف مظتنملاسايقلا لصح ىتءو لوالا لكشلا نه لوالا
 امتادوا ةرورضلاب عباصالا رح“ بتاك لكو امناد بتاك عباصالا

 انلوق ) مظننملا سايقلا ( جني ) ف اذكه اناق ىتمو ابناك مادام
 عباصالا كرم لكانلوق ىظننملا سايقاا جذي ىا ( امئاد ب ب لك
 ىرغص ضيقنلا اذه مضن ىا ( هضنو) امناد عباصالا ك 5-0

 لولاة زا ىلا ى رغم: ءائمعض اك (اضيا) لصالا نم( ىناثلاءزجلا ىلا.)

 | نشا اناوق,) ىلكبلا لضالا نم: قاثل:ءزا ى ا (وهو) لضالاىم

 لعفلاب عباصإلاك رم بئاكلا نم ءىثال ىنعي ( ماعلا قالطالاب ) (بج
 لكلام واكف ايفل نم طبي سايق لصحف دكه انموك ف هو

 اناد بتاك عب ؛اصالاك روم ا ماظتنملا سايق [لطحيا ىهدو لوالا منال هيلو اوهصا

 امودجح ةاياخولا ودقصت

 ليديتلا كءل رس 1 الاى

 سايقلا جنيف كي و لعفلاب عباصالاك رع يي اكل وم ءانالو

 عوضوملا ت

 «ةاوقعلا قع تب رظننال ىنعلاق 6 0 ١

 0 ةمزال ) ةقاطملا نيكل 2 ( اهنو كل عا ةينيحلا ( قدص |

 نم معءالاكس كعال هم و زل ةطساوب لصالل امز ال نوكيا اءنم ضوةنم في رعتلا اذه ر هاظو فيكل !ىفةقفاومالا ةمزال ةقداص

 سكعأ | قلطي دق و اسكعدعب الو ( ب سبا (ب) ضءعب همزلي و (ب) نم ءىشال ىلا سكعنب (ب جب نم *ىثالانل وق الاثم سكعلا



 ناو ىلكلاو ىلكلا ىلا سكمتي اهضءنال اهمدق (باودلا اما) روكذملا ليدبتلاب ةلصاح ةيضق صخاىلد ازا

 ةدحاو ةهج نم باسلاىلع باحبالافرشنال ايجومناك ©« ١م ١) ناو ىكزملا نم .فرشا ايلاس ناك

 ىلا راشا و لعفلاب عباصالاك رحم عباصال اك رحم نم ءىثال انل وق ىناثلا

 ىت٠و ( ماعلا قالطالاب ب ب نم “ىثال مجاب ) هلوقن ةروكذملا ةحتنلا

 نال ( نيضيقنااعاقجاا مزليف ) نيتجنتلا كنين نامظتنملا ناسايقلا جتنا
 كر ضعب انهه انلوق وهو ىلوالا ةكتنا |ضيقن نم صخا ةجتنل اهذه

 نه صخا ةيلكلا ةبلاسلا وكل لعفلاب عباصالا كرم سيل عباصالا

 معالاقدصل صخالاقدص مازاتسالو ققحلاب سح ةييزملا ةبلاسلا

 ءارجا وو (لاحم) نيضيقنلاعاقج اى ا (وهو) انعك نيضيقنلا عامجا مزايف

 سكع ناب ىف ةنثاك ىه ىباا ةروك ذملا ةهزالملا تابثاىف ضازرفالا

 اذا لاقبنا قيرطب هيلا صملاتفتلي مل ناو مي وهف نييلكل ا نيلصالا

 ابتاك مادام عناصالا ك رحب بتاكل كامتادوا ةرورضلاب اناوق قدص

 بتاكلاب افوصوم ائيعم ادرف ةيضقلاهذه عوضوم تاذ ضرقنف امادال

 فصو وه ىذلا عباصالا كرم و نيئزلا عوضوم فصواوه ىذلا

 وه ىذلا عباصال اك رح“ هاع ايولسمو نيلصالا ند لوالاءزا الوم

 تايصخلل |لصحف اذكه انضرفالك ونيلصالا نمىناثلاءزجلا لو فصو

 اناوق ةيئاثلاو عباصالا كرموه نيح بتاك دز اناوق ىلوالاثاثلا

 عباصال اك رح# سيل ديز انلوق ةثلاثلاو لعفلاب عباصالا كرحخ* دز

 تلصحالكو لعفلاب بتاكب سيل ديز  ةيصخألا|هذهب مزاي هنا عم لعفلاب
 ىلو الا: ىرغص ةيئاثلا ةيضخشلا :لمضف ةروكازملا ثلثلا تايضخملا

 لصحالكو ثلاثلا لكشلا نم: مظننم سايق لصحف اذكه انلعجالكو ىربك
 وه نيح بتاك ديزو لعفلاب عباصالا كرحن* ديز لوقنف مظننملا سايقلا

 نيح بتاك باضالا 2 رعم ضعبانل وة جنيف اذكه انلقالكو عباصالاد رحم
 ةيناثلا ةيصخشلا لمحت مث ىكعلا نم لوالاءزهلا وهو عباصالا كر ع*وه

 مظتنم شايق لصحف ىربك ةثلاثلا ةيصخشلا مزال لعجن و ىرغص اضيا

 ىناثلا مظننملا سايقلا لضح اكو ثلاثلا لكشلا نم ىناثلا برضلا نم. نان

 اذكه انلقاككو لعفلاب ٍبئاكب سيل ديز و: لعفلاب عباصالا كر حمد زلوقنف

 وهو لعفلاب بتاك, نسيل عباصالاك رح“ ضعب انلوق ىناثلا سايقلا جام"

 مينا الكو ضعبلا ف ماود اللا موهفم وه ىذلا سكعلا نم ىناثلاءزجلا

 بلستلاو ىدو-جو

 نكلا تركو: مدع
 تاهج نم ىل زجلا ىلء
 ىلكلاْن اىهو 2 ع

 لعثاو طيضاو ديفا

 عبسف ةيلك تناك ن اف )
 ةيتقواا ىانايتقوا | اهنم

 وحوااو ( ار

 ةرورض اللا ( ناد

 (تانكمأا) ةمئاداللاو
 3-3 ةصاخلاو ةماعلا

 ( سكمتن ال ةماعل |ةَملظأ ا

 ةيضق اهمزليال ىا
 قكيف ليدبتلاب ةلداح
 ةدام بسحت ضقنلا

 ىوعد فال ةدحاو

 نم هلدبالؤ ا ساكمتالا

 لصالا ةمزال ةيضققلا

 قطنملا ناهربااب كلذو
 ىباثلاو داوملا عيجب ىلع

 همزايال اهننصحالانا
 ف فلخأ اي كلذ رهظي و

 عانتمال ) رودلا ضءب

 6 اييمخا ى نيكللا

 ةيتقولا وهو ) اًملطم
 انلو5 قدصل تف اك

 نم ؟ىشال ةرورضلاب

 عسرلا تو فخ رمقلا

 ضعب بذكو امتادال

 الاب رمشب سل فصخأ |

 معاود ىذلا ماعلا ناكم

 هراتخا امبا:( تاهجلا

 جو :ماعلا بنك نال
 راتخااذل و صاخلاب ذك
 اهناف هتزجلاةيلاسا اانا

 سكمنإل معالا سكمن اولذا معالا سكمتي مل صخالا سكمني ملاذ او ةرورسذلاب ٌرفوه فسخ“ لك نال ةيلكلا نم معا

 مزال 'ىثلامزال مزالو صخالا مزال مءالانال ةرورضصخالا مزال مالا مزال نوكي ىذلا سكعلانال (صخالا



 ! صملا نك ةيلكلا نم معا ةئرجلانال سَ ننساكم ا مدع ةيلك عسل هذه ساكمن] مدع م ىن دقو *ىثلا كلذ

 اذا هنال ةيلك ةكاذ ناكستيف © ١454 ) نا ةلطلاةيادلاو ةيرورشلا اماو رخاقي رطب اذهديعب هبط
 (عاَذَو1ة رو رشلاب قديم

 امادف (بعب نم) ءىثال
 امئاد قدص مز ىا

 الاو (ب) نه ءىثال

 قدطألاب(ج بضعف
 ةمادلا ضيقت نال ماعلا
 عم وعاو ةماع ةّملطم

 ب) ضعي اذكه لالا

 'ىثالو قالطالاب ( حج

 ةرو رذلاب ) ب حجنم)

 ضعءب محم» مودلاب وا
 (ب ) سيل (ب )

 ةرورضا!ىف ةرورشل اي

 عوهو ةمئادلا فاك ادو
 ىنعا عوضوأا دوحوأ

 ريدقتلاذا (ت) ضعب

 ىلا ةمحوملا ق دص

 ناكاملو سكملا ضيقن
 قدضل ا ضو رقم لصالا
 ١ ناك بدن رتلا 25

 سكمل |ضيقن نم ءاشام
 مال تاق ناف اًمح

 "وا ائاد قدصت ملول

 قب رطب ”(*خي ب" ) نق
 ةضيقن قدصل موزالا
 قدص عدع نم مزلزالذا

 موزالا قيرطب 'ىثلا
 وحو اًملطم هةةدص مدع

 تلو هضيقن قدص طانق

 بح هنا مهمالك لصاح

 ق دص عم 00

 نكمال الاو نكمالا

 هقدلرغ عم هضيقن قدص
 2 ناكناو ع هنكل

 ام تابثال بحنو لاحم

 لاطبا انه» صلاهاعدا

 ظ
 ظ

 ئ
 ا

 * نيح بتاك |

 رلطقاا ةرورضلاب انلوق ق ةدص اذإ تايط را تناقل

 | ىلا راثاو هيلا حاب نيب دز ةئلاثلا ةيصخشلل مولي هلا عم لعفلا 8
 مزاللا اذه قدصي و ( لغفلاب لتلاب جال ل: يل (رهتو) وش مززللا اذه ١

 ىني (اماد ج) د ىا ( ناكل ) مزاللا اذه قدكعي ولو ىا (الاو) ١

 0 ايقلا |

 نك رملا سايقلا ججايف ه ضعبلا ىف اكادال عيا كالا كر

 كارم ضعب انلوق قدصيف امئادال ابتاك مادام عباصالا كرح* بتاك

 ةمزالملا نيعوه و ضعباا ىف امنادال عباصالا كر موه نيح ب تاكع باصالا

 ةلنح لا: نيلكلا ندنحتوما و ودعا ليعا 0 اهتايشا بولطملا
 تابثاىف سكعلاقيرط ءازجا و ضعبلا ىف ةمئادال ةيزج ةبجوم ةقلطم

 ْ 33 زح ةبجوم ةقلطم ةينيح ىلا نينبلكلا و .دبج وملا نيتصاخلا ساكعنا

 نام ىا ) اذه) ملا سكعلا ضيقن 20 تس نا و: لوقف < ىحن# وهف

 ناكاذا ) مني امنا فاخلاقيرطب ةمزالملا تابثاب ماود اللا ديق قدص
 متيالف [ 3و, لحال (ىف) ماود اللا ديق قدص ( انماو ايلكل صالا

 ةقلطخ ير ةبلادس :ى زا لغمالا قرح ىدحلا- اف: فاخلاب هاب

 ةدحاو لكو ةهام ةيف وا ةطورشم ةمز> ةبجوم ىرخالاو نما

 نال لوالا لكشلا ةيوربك ىلا عصنال شل ةبلاحتلا ةبجوملا نم
 ةمدما هئلابقلا عصلال اضاو مراملا ةيلك م تكصلا بس ةطارش

 ىزغصلا باي ا فيكلاب سحب هطرش ناف لوالا لكشلا ةيورغصل
 1 يلا اماق اذا لاعب ناب وهف ضاّرفالا قي رطب هلام :نأو

 تاع ضروف )ان اذإل انتا مادام عباصالا كرحم“ تناك وغم

 اقم ادرك ىلا “د دور ةيضقلا هذه عوضو» تاذ ىا ( عوضوملا (

 عباصالا ارحم افوصومو عوضوملا دو وه ىذلاٍبتاكلاب افوصوم

 كر“ هنع ايواسموو لصالا نم لوالا ءزملا لو# فصو وه ىذلا

 لصخف اذكه انضرف به هو قاثلاءزحلا]و# فضو وه ىذلا عباصالا

 عباصالا كرح“ وه نيح تتاكد يز انلوق اهنم ىلوالا ثلث تايصخت

 | عباصالا كرمي سيل ديز ةثلاثلا و لعفلاب عباصالاك رحم ديز ةيناثلاو

 عباصالا كر 5 عب انلوق قدصي نيا كنت
 ةبع ااا +. هدها300 يشد

 س رذال ديز ةيد وك ع تت انكتوذ و اناب درو نيك 2 ا 5 وهو عماج اى ناعدا مه

 عوضواا فصوف ربتماا نال ةرورذلاب رامحب ديز بوكيه نم ال قدصل هل اهناكما عم رالانود
 هع تح تاس حا 2 رع 3



 ريغال سرفلا وهو مالا سفن ىف لعفلاب ديز بوكرم هنا هيلذ قدض امرهرمالا سفن ىف لعتلاب نوكي نا
 راخانم 'يشال قدصبالو 6 146 زل :ةرورشلاب سرفلانع بولم راثعاو ةرورذلاب س رفلا نع بولسم راجلاو

 0 اماد بتاك دز قدصل لعفلاب بتنا 4 سيل دز قدصي مل ول هنا
س اس سس سل

ح
 

 ماب ايو ( امئاد بد) ضيقنلا اذهل مزاي ( و ) نيضيقنلا عافترا مركب

 0 َّىأ 7 00 ( اعاد عباصالا كك م كرز شيقنلا اذهل

 قي . داللاو 1 0 دلا نوك ممم 0 اللاب 2 2

 ةيناتتتلا دي ممل أل وا لوصف ثادلا تايمكا] تام انلعا مهفاف
 سايق لصف اندفع | انا عج اكو "ى رع ,ي ىلو الا ةيصخلا لع و قى رغص

 لصح اكو ثلاثا لكشلا نم ه ىل والا نب اوم ملختنم ىدارنا

 ك رح“ وه نبح بتاك دزو لعفلاب ما و دز لوقف مظتملا

 كرحم“ وه نح بتاكعباصالاد نق جنيف اذكه انلقالكو عباصالا

 ةيصخلا لمت مث سكعلا نم لوالا ءزحلاىه ةحتنلا هذهو عباضالا

 انلعح اكو رك“ هثلإ املا ةصخشلا مزال لعجيو ىرغص | اذا هَ املا

 ثلاثلا لكلا ذم ٠ ىناثلا برضلا نه نان“ ظنه سايق لصف اذكه

 سيل دزو لعفلاب مبا ا 6 دز ل ىناثلا مخ" :لا لصح اكو

 بتاكب سيل مباصالاه رحم ضءبانل وق جنيف اذكه اءلق الكو لعفلاب بتاكب |
 اللا موهفم وه ىذلا سكعلا نم ىنانلاءزلا ىه ةجننل اءذهو لفل ١

 ضعب ان] وو قدصيف نيدتتل | كندي نام اهظتنملا ناس سايقلا جن ا اكو هيف م

 غومانقلا 4 اممادال مباصالا كر وه نيح بتاك عباصالادك رح“

 ضعب امتادوا ةرورضلاب انلقاذا انلوق تايظ رشلاتاينازيقالا ن *..بكذ ا

 كرح“ ضءب :|وق قدصيف انادأل | اتاك ما 10 عباصالاكر و. تتاكلا

 نيتصاخلا ساكتنار ,عيطف امئادال عباص الاكر 5 وه نيح بتاكعباصالا

 قيرط ءازخا اماو ةعادالادل زخ ةبحوم ةيني> ىلا نيتبج وما نيتنن زملا

 هلوقىف *ى مييسف سائعنالا اذه ناس ىف ذنب اكمل 20 ز الملا كان داق نيكعلا

 ةيقولا ىت ل ( ناتبتقولا:امأو ) ا

 ) نددوجولاو ) نإ ان نا ناتبجوملاو نايا تاكد زلم جالو

 سكعل | ضيفن تنكح تي نا و

 1 ناجي دس وما تعاد الثا ةيدوحولاو هير ورضذ اللا ةيدوجوا|ىا

 ع

 بلعسل |

 ةرورشلاب دبز بوكرع راجلا نم ا قدصتالو

 و»و هضيقن قدصل

 بوكس اجا ضع

 لاو ناكمالاب دز

 سكمتال ةئادلامامالا
 اناوق قدصل اهسفنك

 ناكماالا نم عا

 تقوىف ناكمالاب ناكر

 تقفوفف نكم وهام لكو

 قوق انكم .نوك

 نع بالقنالامزاالاو
 11 ىادلا ناكآلا
 نذاف ىتاذلا عاشمالا
 نع فاضكلا كلم
 عيجبىف نكميناسنالا
 مزليال نكمل او تاقوالا

 ّ هعو5و ضرف نم

 ىتح هعوقو ضرفيلف
 ند "ىثال قدصا

 امناد بتاكت ناسنالا
 هلا لل تدكشا ول
 مز اهسفنك ةمادلا
 بتاكل | نم *ىثال ق دص

 وهو امتاد ناسناب

 ناناكمالاناب ببحاو

 ةرورذلا بلتسب سف
 تاقوا عيجبى ةقفحلا
 باس نا مئالف تاذلا
 دارفأ عجب نع ةب ةباتكلا
 نك اعاد نانكنألا

 منتملاو ريغلاب عئتم هنال

 ناكمالا فاني امادريغااب
 سف *ناو قمملا اذهب

 ىلا ةرورنلا

 8 تاّذلا 0

 ذب فض وا كيناك ةيلط ديح ملا ( ةماعلا ةقلتملا وو ندنت زدناوأ 3 تراك اتناك نع ةناتكل كلش .ن
 ناسنالا دارفا 5 26 اسس ششي ةسفمل 64|

 مدع نم مناَيأل نكت ل هناذ ىلا راثلاب عاما 0 هنا تايلاق ام ةناغ الام هعو5و مزاةسإ ؛ال ا هنال ع نك زكام اذ

 ةطو رشم لا اماو ) ريذلا بس عأا همازاتسا زاوجل البا ىلا همازلتسا مدع مدخ هتاذ ىلا رظنلاب ىلا همازلتسا



 ْ : مادام (بحجنم) 0 (اًئادوا ةرورغلاب قدص اذا هنال ةءاك ةماع ةقارع ناسكعنمف نائماعلا) (ةيفرعااو ا

 ةينيح ةماعلا ةيفرعلا
 (لصالا مم وهو) ةّملطم

 نب> (جب) عب اذكه
 (بحج) نم 'ىثالو بوه
 ةرورضلاب حج مادام
 (ب)ضعب عان)امكادوا

 وه ني> (ب) سبأ
 لاحم وهو (ب)

 ُهط وسما َندمَحال و

 ت ريتعاناهنال اهنذنكا

 فيولا مادام ىعع

 روكذأاضرذلاىف قدصب

 ديز بوكس نم "ىثال
 مادام ةرورذلاب رامح

 تدك عم ديز بوكس

 باوك رع رادخا حم ىكأل

 مادام ةرورشلاب ديز:

 راجتا ضءنال اراج

 ناكمالأب دكز "هوك ع
 ناو راج وه .نيح
 فضصوا ٠ ١؛طريشباثريتعا

 راهن الا اانا جاف
 نهذلاالا مقاولا ىف
 راجلا م ينال دعم
 مادام ةرورضلاب دماج

0 

 ةروئئذلاب دماجلا ند

 ضل نال ادماج مادام

 ناكمالاب راج دمإجلا

 هرك ذامودماجوه ني>

 بذك عمراج

 نه عماجلاف فنصملا

 ةماعلا ةطو رشم انس اكمنا

 اهسفذك فصولا مادام

 ةطورسشملا معن لطاب

 سكمتي فصولا لجال
 نا“ ةروارم» ينك

 17 ةييلتلا ةرورشلا كيم

 ةيف نع ناسكمنيف ناّتصاخلا ةيف رعااوةطو رشا اماو ) قدح *اهعوضومو اهل وع صو نيب ةافانم لاف عوض وم لا فص ووهاهيف

 "ىثال اًتادواةرورذلاب قدصاذاهنافةماع ةقلطمةّشزج ةبجوم وهو ضعءبااىف ماوداللابةدتعم ىا (ةئادالةيلك ةماع

 هر ةيدوم ( ةماع ةقلطم )' ىلا .سثعلا اابضقل هذه ا (سكحتتف)

 0 ( الون تنال( ةنال)
 ااضقلا هذه سكعنيف ( ماعلا قالطالاب ج ب ضعب ) انلوق قدصي
 ةلصتملا ةيط سشنلا كلت تدل ” نكل ةمزج ةبجوم ةماع ةقلطم ىلا رثعلا

 سثعلا اياضقلاهذه نا ىنانثتسالا نم لوالا قيرطلا نم جنيف ةيموزالا

 هذه

 ل0 تاذلاب تولطملا وهو هلم زج ةيعوما ةماع ةقلطم ,ىلا: لبكح .٠ 3

 ناب لصحن فلخلا قيرطب اهتابثاو ةيطرشثلا ةمزالملا ليلد ( الاو)
 ىبه لاش
 | الا توب دال انلوت وهو ةدضق نا (
 مظظتنم قلخ سايق لصحي ( لصالا ) ىلا هماعضنا ( عم ) ضيقنلاىا

 ةطلا ةيلكلا ةبجوملا لوصالا ىف لوالا لكشلا نم. ىناثلا برضلا نم

 ةسخلا هم زحلاة بج وملاك وصالا ف لوالا لكشلا نم عبارلابرضلا نمو

 ج ب نم *ىنثالو ةسخلاتاهجلا ىدحاب ب ج ضعبوا ج لك لوقنف

 ةيلكلا لوصالا ىف ( امئاد جب جب نه ءىثثال مجأب ) اذكه انلق انكو امئاد

 ةرششعلا لوصالا قدص ردقت ىلع سكعلا اذه قدصي ىل

 امئاد ج سيا جب ضعب لوالا لكشلا نم عبارلا برضلا نم مجأيو
 ىناخلا سايقلا ةنت وه ىذلالوقلا اذه ىا (وهو) ةّيزلالوصالاىف

 لاحم وهو هسفن نع ءىثلا بلس وهو ملا نع ملا بلس هنال (لاحم)

 الاف صال ا سفن نع تلسلار اتعاب ز 0 ميجا نع 00 م ليقامو

 مزاياه لاخلا اذهو مهفلأ ن ع هدعبلو ققعلالا هتعالم مدعل هيلا تفتلي

 قدص) ذئنخ سكعلا ضرقن بذك رهظف نكمل وف قدص |:ضرف

 ةبيحوم 207 هعالكم نبا ةرشعلا لوصال هذه ساكعنا نيعتف ل

 ءارجاو مح ضارفالا قيرطب ةمزالملاهذه تابثاو مهفاف ةييزج

 كفلا كرحم هضعب وا ناسنا لك انلق اذا لاش ناب لض# ضارفالا

 هذه عوضوم تاذ ضرفنف امنادال غضملا تقو ةرورضلاب لفسالا

 1 الكر لالا كلان, ود ناننالاب هوضوط انعم اهيف ةمصقلا
 ىرخالاو عضولا دقع ن . ا.« دحا تأ رصخت ناتدضق لصحف ن1

 لعفلاب لفسالا كفل | َِك رى دنزو لعفلاب تا دير [ىه و 00

 ؤ



 4 ١ ما/ 03 ساكمن | نم عماجلا ف فنصملاهرك ذامو

 ئربك ىلوالاو ىرتم دياثلا ةيصخشلا لوصف . اممللا تاوش
 لكشلا نم لوالا برضلا نم مظننم سايق لصصف اذكه انلعج اكو
 لفسالاكفلا كرخ دو: ليش" نضارضالا ىا لا لص اطر ىلا |
 ضعب مظتتملا ىذا قفالا جاب |ذكهاناق انك و لعفلاب ناسنا ديز و لعفلاب

 دلوتملا ىضارتفالا سايقلا ميننا اكو لعفلاب ناسنا لفسالا كفلا كرحم
 ضعب انلوق قدصيف ة4لنلا هذه ةتسلا تاطرشلا تاننارئقالا نم

 تتاملا رقإلا نم. بك نع نسابقلا اذيف لسفلابب تاور لقمالا كفا ك
 كتفل] كر :هضعباوا ناسا لك انلق' اذا جنيف ل ا

 كفلاك رحم ضعب انلوق قدصيف امئادال عضملا تقو ةرورضلاب لفسالا

 لالا !ذعو اهتاما. توولطملا دم زالملا نيعروش | لعتلا نانا ل
 ةقلطملا نمو نيتدوجولا نمو ةرثننملا نه صخا ةيتقولاو ةيتقو

 دوج ومدعل الا ساكعنالا تايثال م زاتسم صخالا ساكمناتابثا و ةماعلا
 . ةرشثعلا لوصالا هذه س وكع تابثا بيئرتلا اذهف ,هالا نودب صخالا

 كلت ساكنا بيئرتلا اذه نم رهظف ضارتفالا قيرطب و ىثزجلا لاتملاب

 فلخلابسملا ىرجاو ةيئزج ةبجوم ةماعةقلطملا ىلا ةريثعلا لوصالا

 لاقف سكعلا قيرطب رحب حلو تابجوملا سوكع نادىف ضارتفالاو
 همز تناك ءاوس ( تايجوملا ف قنكعلا, ضيعت تسكع تنش ناو )

 ةيزج ةبجوم لصالا ناك اذا (لصالا ضيقن قدصيل) ةيلك و ا

 لصالا ضيقن نم ىا ( هنم صخالا ) قدصيل ( ىا ) ةماع ةقلطم
 نا معا ةيئزجلا ةيجوملا ةماعلا ةقلطملا ريغ تابجوملا تناك اذا

 ناوهو فلخلا وه لوالا قرط ثلث اياضقلا سوكع ناسىف موقلل
 ضافالا وه قاشلاو الاخ جينيا لضإالا“ ىلا :نيكعلا_نغدق يه

 عوضوملافصو لم لاو انيعمائيِش عوضوملا تاد ضرفب نا وهو
 تابجوملا ىف الا ىر<يال وهو سكعلا موهفم لصحل اهياع .لومحم او

 هناف فلخلا فالحل اهيف عوضوملا دودجول ةبكرملا بلاوسلاو |

 سكعلا ضيقن سكعي نأ" وهو سكعلا قيرط ثلاثلاو عيجلا مي َ ْ

 تلاوببلا ضوكعتف قلت ىرجحا الو لضالا ىف انما لص ظ

 ماوداللاب ةَديَمملا ةماعا| ةطورسثلأىلاةصاخلا ةطورشملا

 اما) لطاي ضعبلا ىف
 اهنوكلف ةماعلاةيف رعأا
 مزالو نيتماعال مزال
 اماو صاخلا مزال ماعلا
 ضعبلا ىف ماوداللا
 قدصي بذكوا هن الق

 نه ”ىثاال ىا(هضيفن
 سكمشي و ام اد) (جب)
 ام اد (بج) نم ”ىثوملا
 لصالاماودال(ناكدقو

 فه لعفلاب (بج) لك
 ىلا ناسكمننال اعاو

 ةَدِئَعمْلا ةماعلا "ةضرماا
 لكلا ىف ماود اللاب

 ند ا قدصن هال

 مادام عع انما ناكلا
 بذكمعم امئادال اياك

 بتاكب نك اسلانم ئىث
 ىف امئادال انك اس مادام

 8-0-2 اس نك ىالكلا

 نحب نذل - قلطالاب
 كنا ١ نفل” لك انلا
 نامأ :ضزإلاك _ أماد

 ماودال دنقناك التلق

 ةيلك ةبجوم لصالا
 سكمنيال اهل نيت دقو
 اذه ىلا ةحاحالف ةيلك

 نا لمحا تلق نايبلا

 ةيلكلا ةبجوملا: مامضنإ
 بج واى رخا ةيضقولا
 نا 5 ايلك اهساكشنا

 سكمتسال ةيث زجلا ةيلاَسلا
 ىدحا ىلا "تح اذاو

 اهساكعن ابج و انيتماعلا
 ةيئرج تناك ناو)

 ةفرعااو ةطورشالاف

 ناتصاخلا

 هرك ذامو ةبعاخ ةيفىع
 ناسك

 سيل (ج) ضام'ادوا ةزورضلاب قدصاذا .هنال لطاب اهسفنك ةصاخلا ةطوردملا .ساكمنأ نم عماجلاف صملا

 ىا (عوضوملا تاذ ضرفن انال) امءادال (ب) مادام (ج) سيل (ب) ضعب امتاذف (ج) مادام (ب)

 يي



 20 وهو لمفلاب (جدت د ج) عوضؤملا ىا (وهو) اًتادال (ج) مادام (ب) سيلو (ج) وه ىذلا .ضعبلا كلذ
 ءابلاافصوو قالطالاب (بج) 4< 1١184 ]) ضب هنومتمو (هنع ءابلابل- ماودالل اضيا) (بد) ورهاظ

 0 ا ل ا ا رسل ا ا فا
 نيتبلاسلا سكعنم ىناثلا ءزجلاف سكملا ىرجاو ةسكعنملا ةتسلا أ (ب) سب 610
 لعفلاب ب ب ضعب بذكوا) هلالف لاق ثيح نيتسصاخلا نيتياكلا [| (ب) مادام امتاد
 ْ ب 2 نم 0 كَ سكحمنيف امناد 2 تام م 0 ع 5

 ضارقالا ىرجاو تابجوملاف فاخلا ىرجا اذكحو ها امئاد ا 0
 0 نيتصاخلا نيتئئزملا نيتتجوملا سكحءنم ىناشلا ءزجلايف و ا يح

 قيرط ىلا تفتلي ملو هاد عوضوملا .ضرفنف ىثزجلا ىف اماو لاق | ضف (بد)نوكينا
 00 ا 1 ندا ك6 تاتي رلا سسركح ناني ىو ندم | 0 6اس فاعا
 2 . : 0 0 10 1 7 8 1 نرريغتملا نيذصولا
 تايجوملاق سكعلا صيع سكعن نأ كال دلثيرخ هأ تتلص لنا لاقف تقوى ةدحاو تاذو

 ةبجوم 26 همام لكصألا ناأاحح اذا ليصل ضيقت قداصت امهنم لك ت ثم ةدحاو

 ةلطلا ريغ ناك اذا لالا ضيقت نم ضخالا قدضيلوا :ةيئزج | 39 -- 3

 012 ردو انك نا اذإ لصالا :ناف ةكن نإ دخولا ةماسلا 0 53
 نم صخا وهو ايلك مكلا ىف هسفنك ضيقنلا سكعنا ىلك بلس أ لاو ءابلاقدص اذاو  6َح - 1 .6.٠ 2 0

 ةمام ةقلطم ناك ناف ايئزج لصالا ناك ناو لصالا ضيقن || ايفانثو (د) ىلع ىاهيلع
 نأ ب ضعب) اعاذ ضيقن نال اهضقانام ىلا اهسكع ضيقن سكنا ةيئزج ةبجوم 01

 اهضيقن ىلا اهسفنك سكعت ىهذ ةقلطم ةمئاد ةيلك ةبلاس اهسكع 1

 اياضقلا ىدحا وا ةماع ةقلطم ةيلك ةبحوم 0 ناحاح لاو (ح ب ) ضعب ىا (امئ ادال

 بولطماوهو) قالطالاب
 5 ا 1 2006 خ عي ., . ١ ةلاوسلا نو( ىانلااتاو

 000 00 00 5 0 5 0 ) باف ةيبملا 5ه 5 د -ماعلا . ا

 سكعت ىهو ةماع ةيف ع اهسوكعضيقن نالف ةيئزج ةبجودوا ةتلك قدصبي هنال) الضا
 .نيتينقولا ىف اماو ايضئاقن نم صخا ىه ىنلا ةءاعلا ةيفرعلا ىلا || ةيورضاابوحت ةرورشلا
 00 9 3 ١١ تئالك 00 نع 5 يوكل 7 : 2 : ل اولا ةنبف

 د و ا ا
 ناسنالا ضعب انلق ادا الثم اهضئاعن نم صحخأ اهنكعو ةعاد عيل اني د ةرورضلاب . وحن

 قالطالاب ناسنا كحاضلا ضعب انلوق قدصي ماعلا قالطالاب كحاض تقوفسغ؟ سل رمثلا
 انلوق وهو هضيقثا قدصل ىسكعلا اذنه قدصي مول هنال ماعلا 2

 ءىثثال انلوق ىلا سكع. ضيقنلا اذهو امناد نائنناب كحاضلا نم ءىثال || ناوبع سبا ناننالا

 نسعي اتنلوق ضيقن نيكعلا اذنهو اتمناد كحاضب ناسنالانم (! ضعبو (ماعلاناكنالاب

 اذا وةحلارص نيضيقتلا عافقجا مزايف ماعلا قالطالاب كجاض .ناسنالا | م سب فخ
 ا! ماعلا ناكم الاي

 هخو نم رءالا نال دنفالف هجو نموا اًماطم ناك ءاود ضخالا دارا نا لوقا (طياساا صخا ةيرورشلاو

 اهلك ظباسنلا ضخا ةيرورضلا نا متالف اقتلطم صخالا دارا ناو هساكعنانم مزلي الف ضخالل امزال سيل

 6 ا ا د ا ل - دسم ا هنا 3: ل

 اما اهظئاقن نم صخا وهام ىلا اهسوكع ضيقن سكنا ةيقابإلا



 ا
1 

 ىلا تاهجوم ادم دنع هنككل ةيرورضاانم اًملطم معااهتاف فصولا مادام ةماعلا ةطورشملانبب و اهنم ةسنلا لب

 ©( 8١ه ) رسل اهنع ثحلاب ةداعلا ترح

 اذه قد_صل مول هنال ناويح وف نيح لاسنا ناويملا ضع ال:لوق

 اناويح مادام ناسناب ناويحلا نم ءئثال وهو ةضيقن قدصل نيكعلا

 مادام ناويحب ٍناسنالا نم ءىثال انلوق ىلا سكعن ضيقنلا اذهو
 ةرورضلاب ناويح ناسالا ضعب انلوق .ضيقن نه صخا وهو اناسن

 ضيقن نم صخا اذكو ماعلا ناكمالاب ناويح ناسنالا نم 0 ع

 ناويحم سيل ناسنالا ضعب ىتعا ةرورضلاب ناسنا 2

 ضاك ةضاملا تكا م ضد كا ةفا نوكل مانعلا .ناكمالاب
 ةلثما سايقلا اذ_ه ىلعو انعك ئيضيقتلا عامجا مزايف تاهجوملا ىف

 نابتبجوملا .( ناتنكملا اماو ) كسفن نم اهحارحسا كيلعف قاوبلا

 ساكمنالا ف) نيتنكملا لاحىا (امهلاخ) نيتيئزجوا نيتيلكاتناكء اوس
 روك ذملاناهربلا فقوتل مولعم ريغ) ساكمنالا مدعىف و ىا (همدعو

 ضارتفالا قيرطو للا قيرط نم نيثن :كمللاىف 00 (امهيف ساكمنالل

 ةفلطلا 0 دن ورصلا ةيلابلا نساك لمع ) سكعلا قيرطر قيرطو

 ةبلاس ىلا س اا عم ةقلطم ةيرورض ةيلك ةبلاس ىا (اهيعك)

 قدصي هلال ةقلطم ةيرورض ةيلاس ىلا سكب الو ةقلطم ةماد ةيلك

 ةروربصلاب رام .ىز:بوك نم نو <ىثالبوربصملا لاثل ارو
 ضيقن ناف ةرورضلاب ددز بوكرمي راجلا نم

 ماعلا ناكمالاب ديز بوك راخلا ضعب انلوق وه و صكعلا اذه

 نيضيقنلاعاقجا مزاي الئاابذاك روك ذملا سكعلا نوكيف قداص وهف

 لوالا لكشلا ىف ةيرورضلا ىربكلا عم ةنكملا ىرغصلا جاتنا ىلع وا)
 ةيرورضلا ةبلاسلا ساكعتا نم ىا (امهنم دحاو لك نيذللا ثلاخلاو

 نعل ثلاثلاو كوالا لكشلا ىف ةنكمملا ىرغصلا ا نمو اهسفنك

 اذه ىا ( بجو ليادب ) اش رفظم مدعلو ىا (رفلا لو ققحم

 3 نا لبعا ساكعنالا 95 ل ) همدعو نساكعتالا ( ليلدتلا

 ةبجومةماع ةنكمت ىلا نيتبجوملا نيتنكملا ساكعناىلا اوبهذ نييقلطنملا

 ضارقالا قيوم ىناثلاو فلخلا قيرط لوالا هوجو هيلع اولدتساو |

 ثحمىف اذه لثم ىمدقو فصولا طرشبالا ةطورشملا
 هلي رلاو) شفاتتلا “٠ تت بس

 ةسإا تانكرملا صخا 1 .قددص)د ةرورضلاب لناويح نات كا ضوءب وأ نايا لكانلق اذاو
 امكن قىمو ةيقايلا

 ىا (اهنم ”ىشث سكمتي م
 نا تنىع ال) قاوبلا
 مزلّتسم ماعلا ساكمتا

 دقو (صاخلا ساكمنالا

 هحجو ليادلا ررَقت

 ةيرورشلا ناوهو رخآ

 ىه ىتلا عبرالا صخا

 ناتئماعلاو ناتمئاذلا

 عبسلا صخا ةيتقولاو
 نائيتقولا ىه يلا

 ناتيند وج وااو
 ةقلطملاو ناتئكملاو

 سكيني ل قهو ةماعلا

 معالا سكمتب ل صخالا

 نيحراشلا نا يجعلاو

 مالكلا اذه اورصتقا

 ماقملا اذه حرش دنع
 ةيلك ةبجوملا اماو)

 ةلمهموا (ةيم زج وا تناك
 رك ذل مجاو ةيصخشوا

 مكحىف اهنوكل لملا
 ةيصخألا رك ذوةينزجلا
 اه. دادتعالا مدل

 سكمتي الف) مولعلا ىف

 نوك لاتحال ( ةيلك
 عوضوملانم ,مالومحلا

 ضاخلا لج عانتماو

 ماعلا داركأ لك ىلع

 سكمسال لاق (اماو)

 سكمنبإال لّتبملو ةيلك
 نسف تال هن عالا
 دي ز ناسن الا ضعد ال وق

 ضعلو وْ ثاسنا ديزو
 كاكا ا ع كاوا لل ورح اون 1 كا اكل ار دس دس 0099905 نافل دك ل70 كا ك5

 1 0 رءلاو ةهطو رع و ناتةلطاا (ةذلاو ةيراو ردا ةهجلاو اما 0( ناكل درر ضع عتبالو ناسا

 ةروك ذملا عبرالا تاهجلا :ىدداب ب هضعب وا (بج) ل 3 قدص اذا هبال ةداطم ةيثيح نيكني ناّئماعلا) :



 وهو ب( مادام (حب) نم “ىثالفالاو بر وح لح (جب) ضعيف )ج) مادام اًئادوا ةرورخذلاب ىأ

 مادام (بِب) نم ءىثالو ©« ١9٠ ) تاهجلا كلت ىدحاب (ب) هضعبوا (ج) لك اذكع ( لصال ا عم

 ] (نم "ىثال عش)(ب)
 )ج) سيل وا (جج)

 ىف امنادوا ةرورض
 (ةعادلا )7 ةيوورتلا
 لاق نأ سانا
 (ج) مادامو ةئادلاوا
 نال حهوهو نيتماعلا ف

 باجبال دوجوم (ج)
 سكني أ امناو لصالا
 ةينيخلا نم صخ ا ىل هذه

 اهصخا نال ةيفرءااك

 رورغااوهو
 بناك لك قدصل هيلا

 مم ةرورضلاب ناسنا

 تناك ناسا لك فدك

 امأو ماسلا ناد
 ناسكمتيف ناتصاخلا
 ةديقم ةققلطم ةينيح

 اذا هناف (ماوداللاب
 ائادواةزورضلاب قدص

 (ب) هضعبوا (ج) لك
 اعادفاك ادال (ب) مادام

 نيح ( حاب ) ض#
 اما)اءادال (ب+ : وه

 اهن وكلف ةقلطملا ةينيحلا

 اما" ”اهتماعل - ةعيرال

 ماودالىا (ماوداللا

 (ب) ضعب وهو سكملا
 قال_طالاب (ج) سيل
 ىا (ىلكلالصالاق)

 ايلك لصالا ناكاهف

 ىدصل (بذكول هنالف)

 هيغيق اكاد (يب) لك

 نم لوالا رجلا لا
 الوقف وهو لكصالا

 لك اًمئادوا ةرورشلاب

 فقول هيف ةثالثلا نيهاربلا هذه متي مل الف سكعلا قيرط ثلاثلاو
 ثلاثلا ول والا لكشلا ىف ةنكملا ىرغصلا جاتتا لع ضاّرفالاو فلخلا

 سكعلا قرط ءارجا فقوتلو مقع امهيف ةنكملا جاتلا نا فرعتسو

 نييتدقو اهسفنك ةيرورضلا ةبلاسلا ساكعنا ىلع ةنكملا ساكعنا ىف

 ساكن الا ىلع لدن ليلدب سلا رفظي ىملو ةبلاس ةمادالا سكعتتال اهنا

 تناك ءاوس ةبجوملا ةنكملا ساكعناىف فقوت ساكتنالا مدع ىلعو
 ىتاونعلا فصولاب عوضوملا تاذ فاصتا انربتعا ناو ةيئزجوا ةيلك

 3 00 ددكملا ساكعنا مدع رهظب مجتلا بهذم وه ىلع لعفلاب

 55 .ر اذاو : اليوم5 كزح ةبحوم ل و ل4 1 9 كد ةزحوا تناك سكمنس ال هي

 "ا ةيلكلا ىلا اهساكعنا مدع لوالا قيرطلابف ةيزحلا ىلا

 راج لك انلوق قدصي هلاف فه مالا ساكعنا صخالا ساكمنا

 قدصيالو مبألا بهذم ىلع ناكمالاب ديز بوكر وهف لعفلاب
 انلوق وهو هضيقن قدصل ناكمالاب راج لعفلاب دز بوك مع ضب

 ديز بوك لك نال ةرورضلاب رامحن ديز بوكم نم ىنال

 لكشلا نم جنيف ةرورضلاب سرفب راسا نم ءىثالوةرورضلاب سرف
 رامح لعفلاب ديز بوكسمع نم ءىثال لوالا برضلانم ىناثلا

 عوضوملا فصو» عوضوملا تاذ فاصتا انربتعا نا اماو ةرورضلاب

 اهسفنك ةبجوملا ةنكمملا سكعنتف ىناراقلا بهذم ىلع ءان ناكمالاب

 اخ ةيرك ضل نيكعلا وهلم دق
 ةقاطا قداض وهو ناكمالاب رامح وهف ناكمالاب بز ثوكم

 ىاارافلا دوضقم ناق نيبهذلا نيب قيفودلا نك و مقاولا ىلا همكح
 ناك ول هنال لعفا عماجملا ناكمالا وه معضولا دقع ىف ناكمالاب

 ناويح ناسنا لك ائلوو قدصي مل ايتاذوا اندادعتسا اناكما دوصقملا

 اهنا عم ناسنالاف لخدتف -ةيناسنالا ىلا ةدعتسم ةقطنلا ناف

 متااهعوضوم نوكل ةيضقلا هذه دصي مل ذتيخ ناويهلا نع ةجراخ

 وهام ضعي نا ىنارافلا بهذه

 5 لا رهظف ةقداص انتهفا 2 ردقتلا اذه ىلع صخا اهلوهو

 د1 101 19019017 11 ا ا 111 3212 007 0100-- كطلاكل هداك. دا تحس م حسو بع وع ع عملا ظ مجذلا دوصقم و لعفلل ماجا ناكمالا وه عضوا | دقع ىف ناكم الاب ىنارافلا

 اعاد )ب ب لك ج+) (ح) مادام (بج) 8115 اةرووشلالو اعاد (جعبر لك اذكه 20ج مادام 2بج)

 (بج)نء 'ىثال اناوق وعو) مارداللا ىنعا اضنا) لالا نم (ىناثلاءزجلائ1) اعاد (عب) لك أ هع و)



 ماعلا قالطالاب (بب) نم ءىثالعَب) قالطالاب (بج) نم*ىثالو اًئاد (يب) لكاذكع (ماملا قالطالاب
 نسل (ب) ضعنانلوقمزاتب قالطالاب (بب) نم_ىثال © ١91١  انلوق نال (نيضيقنلاعام جامزليف

 لعفلا نمو اي لعفلا نم مالا ىنعملا وه عضولا دقعىف لعفلاب

 <!1 ىضرفلا نود اقيقحن .الءف ناكول هلاف ىضرفلا

 ميم املا اهيسقل, نا عم يشلادنع ةيجراخلاو ةيقيقللا ىلا ةيلخلا

 ناكمالا نيبو ىضرفلا لعفلا نيب قرفالو ىبارافلا دنع مدلك هدنع

 ىضرفلا لعفلاب ديز بوك م وهام ضعبانل وق قدصي ذئنيفخ لعفلل عماجما

 سكعنيف ناكم الابراج وهف ىنار افل ادنع لعفلل عماج ا ناكمالابو مشل ادنع

 ةيضقل | ماين

 ةيطارشلااما'و) "لم اتف اته دنع ةيرج ةنح ومقتل ةكع لا ةطنوملا ككل

 ةيثزح دحوم كش درج وا هم زج وادي تناك ءاَوش) اهنم (ةبجوملا ةاصتملاف

 ضيقن قدص ولذا ةياك ةيلاس) ىلا سكعنت اهنم (ةلكلا ةبلاسلاو

 نا ىنعي (لاحلا امينم اسايق لصالا) ىلا هماعضنا (عم رظننال سكعلا

 ةيئزج ةبجوم ىلا سكعت ةيزج وا تناك ةيلك ةلصتملا نم ةبجوملا

 عيشلا اذه ناكاذا نوكيدقوا عجشلا اذه ناكللك اناق اذا نال ةلصتم
 ناكفانا ويح عبشلا اذه ناك اذا ن وكيدق انلوققدصيانا ويح ناكاناسنا

 نكاةلصتم ةيئزج ةبجوم ىلاًةَدزج وا ةيلك ةبجوملا ةلصتملا سكعنتفان سنا

 ناكالك انلقاذااسنا ناكانا ويح
 ف ب ا

 ةبح وم ىلا س 3 هيث زحوا ةيلك ةبح وملا ةلصتملا ناىنانثتسالان م 50

 انلوق قدصي ملول لاق. ناب لصحي فلخلا قي رطب ةم زاللا تايثافةلضتم ةيئزج

 مجثلا اذهناك اذا نوكيدقانل وق قدصي

 نيلصالا نيذه قدصرب دقت ىلعاناسنا ناكانا ويح جشلا اذه ناك اذا نوكيدق
 ىتمواناسناناك انا ويح عبشلا اذه ناك اذاةتباا" سيل وه و هضيقن قدصل
 اكو ئرغص قيلصال الي وى رو ضفنلا اذه نصت سيشل نسل
 لوالا لكشلا نم ىناثلا ب رضلا نم ,ظتنم ىنلخ سايق لصف اذكه اناعج
 لصالا ناك اذا ل والا لكشلا نم عب ارلا برضلانم وايلك ل صالا ناك اذا

 ناك اذان وكيدق وا بشلا اذه ناك الك انلق رظننملا سايقلا لصخالكو اي زج
 ناك اناورح مجبشلا اذه ناك اذا ةتبلا سيل وانا ويح ناك اناسنا جشلا 5

 مثلا اذه ناكاذا ناؤكيال دقواذتبلا سيل جنيف اذكه انلقالكو اناسنا

 وهو قالطالاب (ب)

 (بب) لك انل وق ضيقن
 قكيل اقبال عموهو ام اد
 ' جنيل ىتاثلاءزجلا ىلاهعت
 (بب) نه ”'ىثال
 دوج ول حوحو قالطإلاب

 منال لوقنانال'عوضوملا
 ةقلطااىف كلذ ةلاحسا

 انلوق قدص ىلاىربالا
 كحاضلا نم 0

 مامأ | قالطالاب كحاضي
 سم لا اس هل نذل
 تاذ نءةلط ىف قّرافملا
 1 ك2 بست

 ىار(ىلزجلا) لصالا ف

 ايئزج لصالا ناك اف
 ماودال نايبا (ضرفيف)
 (عوض وما تاذ) سكملا

 وع ىذلا ضعبلا كلت ىا

 مادام (بو) (دج)
 (بدف) امثادال (ج)

 جالدو) (رهاظ وهو
 (ج) ناكلالاو لمفلاب)

 نوكفىا (يف)(اد

 ءايلاماودلااد) (ب)

 لصالاف ازمحارال ىا

 مهلا ماودي )ءابل اما ودب
 ا (مزاللا ن 3

 ديقيل ) لطاباك اد (بد)
 اذاو(ماوداللاب لالا
 بر هن اذهن | ىلع ق دص

 قدص لمفل اي(ح ) سلو

 (ج) سيل (ب) ضءب

 ءازجا نكميو لعفلاب
 ىلكلال ءالاؤ ضاّرذالا

 0 0 هك

 قرا لصالاو تالا: | يرجع ملا تلسو هسفن دع ىقلا باس ةجتنلا هذه نكل نانا وهفاناسنا
 7 د ّح ةيكز 0 5 يااا” + 27 إ/تتتلتللببجج

 ل < بؤلنالاو ماعلا الطالب (جب) 00 -ذملا 1 ويم



 1 0 نع ءىثال جذي اهتاد 5 ن٠ ءىشالو تاهجلا كلت ىدحاب (ب) هضعب 3 نع لك ذك (لجالا
 7 لمعاوةيلكل ىلع نيتصاخلا ىوس © *١5 ر) اهف صا رصتقا حب وعو اباد (2) سبل (ج) ضءبوا

 |00 - ّْ ٍ 901 سكعلاسءنالاوةسزجلا
 1 سكعت هين زج وا ةيلك ةبجوملا ةلصتملا نا رهظف ةلطاب ةحتنلا هذهف لطاب | | هل

 أ لصح سكعلا قيرطب ةمزالملا ةذه تامناو 0 ةبجوم ةأاصتم ىلا || ماعلا مزالوةيلكلانم

 0001 اذا لا نيل !لوذ وهو سكنلا ضيف قدصول لامع ناب || اذ ساخنا متل
 ١ 3 | ةسجلا هذه سكمتي ل

 5 -. - ه 5 . 3 7 ل ل 1

 انو لوقلا اذه سكعو هسكع قدصل اناسنا ناك اناويح مجتلا ةماعلا ةقلطملا نم صخا

 ١ ضيقن سكعو ناويح وهف اناسنا ععشلا اذه ناكاذا ةتبلا سيل [أ اهسخا نال ةينبملاك

 ىلكلا لصالا ضيقن ناف ىلكلا لصالا ض.ةن نه صخا انهه كلا سكمتبال ةيتقواا وهو

 هايل و تف عا همك ةءااس انيه سكعلا ضيقت ل سكعوةيئزج ا نا قاسليلا

 نيشنابتم اتناك ناو قةححلا بسحب ةيئزحلا ةبلاسلا نم صخا ةيلكلا
 ول خ ىفز لا لصالا ضرقن نيع سكعلا ضيقت 0 موهقملا بس

 ةبجوملاةلصتملا ساكعنا نيعتف نيضيقنلا عاقجا مزل سكعلا ضيقت 08

 تايطرسشلا سكع ىف ىرحال ضاّررفالاو ةلصتم ةئئزح ةبجوملا ىلا

 اع ادال تيقوتلاب ىذم

 ”ىغملا ضعب بك عم

 2 م 0 ىدح 2

 8 مموعو ا

 جليل لصالاعم سكملا

 مد 5201100 01000 ا 2 ىن ١ 5 8 : ١-2 8 فوقي . 5 5986 ,

 سام بم كح تبت تح همس سم هسا م ا م سس سس هدم جب سف سس سس

 كلذو لومحملاو عوضوملا ىنصوب افودوم انيعه ادرف عوضوملا تاذ |( انيعمائيذ عوضوا|تاذ

 ةبلاسةاصتم سكعنت ةيلكلا ةبلاسلاةاصتملا و لمأتف تايطرشلا ىف ىركال

 دنع اناسناناك ارج مجثلا اذه ناك اذا ةتبلا سيلان وق ىدصل ةيلك

 مول هنال ارج ناك اناسنا مجألا اذه ناكاذا ةتبلا سيل انلوق قدص

 قدصل اناسنا ناك ارج مجشلا اذه ناك اذا ةتبلا سيل انلوق قدصي

 عوضوأا صو لجو

 الو 0 !| موهذم

 ثايسوملا إلا رعرتع
 ةكرملا لاؤيسلاو

 امهبف عوضواادوجوا
 مي هنا فلا فال
 تكف يعشنا) عيا

 عافترا مزلي الثل اناسنا ناك ارج مهلا اذه ناكاذا نوكيدق انلوق

 ىرغص روك ذملا ضيقنلا لمحف ضيقنلا اذه قدص كو نيضيقنلا

 برضلا نم ملغتنم سايق لصحمت اذه اخ .: ١ 5 فرست لضخ لاو

 اذان وكيدق اناق .ظتنملا سايقلا لصح اذا لوالا لكشلا نه عبارلا

 1 اناسنا جشلا اذه ناك اذاةتبلا سيلو اناسنا ناك ارح 2 اذه ناك
 لوالا لكشلا نم زممج نم جذيف | ر - 0

0 0 

 ردا نع ر لح بلس هلال هسفن نع ءىثلا بلس ةدننل| هذهو ارح

 ةيلكا اةبلاسلا ةلصنما ساكمنا نوع لاخلا مزابف هسفن نعءىثلا بلس وهو

 ةلصاملا سكع ىف سكعلاقيرطءارجا حدو ةيلكلا ةيلاسلا ةلصتملا ىلا

 2 اذه ناكاذا نوكيدق انلوق قدحول لاقي ناب ةيلكلا ةبلاسلا

 ضيقن قدصيأ تابجوملا
 51 -لوتتف (نانألا
 (بج) ضع قدص
 صضء»د قدصل قالطالاب

 الاو قالطالاب (بنب)
 (حب) 00 ءىش الف

 اج ا ا

 وهو اكاد (بي) نم
 قدصلوا لصالا ضيقت

 الا[ (ةننم + صخالا)

 * ,ةالفالاو بر ود سح (جب) ضمعبل قدعل ةرورملاب (بج) صل قدص اذا لودنف لصالا ضيفن نم

 (بح) نكد سد ىنعا لمصالا ضيشل نم صخاوعو 20ج مادام (بج) نم "ىشالف ب مادام (جب) ند



 هلي

 نم ءىثالا قديصل (بح) نم ؟ىثال قدص اذإ لوقتف اضنا لاوسلاوف ىرح .سكماا قي رطو.: ناكمآلاب
 اعنا لبكو لصالا ضينارو> د وهو 2بج) ضع ىلا 2 ١ ةيخ نيكمتمو (جب) ضعيفالاو (جب)

 . ميثلا اذه ناك لذا نوكيدق انلوق وهو د قدشل من ناك

 كءعلا اذهو ارج ناك اناسنا ظ

 اذه ةلصتالا ةيلكلا ةبلاسلا ىلا ةلصتملا ةيلكلا ةبلاسلا ساكعنا نيعتف'

 انهيسكعىف ةشافالف ةيقافثا تناك اذا اماو ةيموّزل ةلصتملا ناك اذا

 نا امكف قداصل.قداص ةقفاوم اهانغم نال ةصاخ ةيقافتا تناك اذا

 اذه قداضصلا كلذ قفاو ٍكلذك .قداصلا كلذ قفاوت قداصلا اذه

 هنا و ا خا دي سكعىف ةدافالف قداصلا

 سكعلا نود. مدقملا ضرفلو ريدقتا قداصلا ةقفاوم زاوجل سكعنتل

 ةيقافتالا سكع زوحيالف اقداص مدقملا ضرفو ريدقتلا نوكيال ثيح

 ةاصفتاااماو) ىرابلا ةجحر هيلع ىزارلانيدلا بطق هركذ اك ةماعلا

 مدقملا لع نا اهيف وهو (نكعلا) ةلصفنلا ف ىا (اهيف روصتالف

 نيبو اهمدقم نيب ىا (اهُي زج نيب زايتمالا مدعل) امدقم ىلاتلاوا ايلات

 نونلا مح# دئاعم اهمدقم ناف موهفملا بسح ىا (عبطلاب) اهيلات
 اهّيزج نم دحاو لك لعجي نا حنو نونلا ركب دئاعم اهيلانو

 رخآآلاىلا امهنم دحاو لك ع ابتا مدعل حفلاب ادئاعم و ريسكلاب ادناعم

 عوبتم موزلاملاو مزال اهيلاتو موزام اهمدقم ناف ةلصالا ىنزج فالخ
 سكعىدجوب جن موهقملا بسحي عباتلا ىلع مدقم عوبتملا وعبان مزاللاو
 سكعلا اهيف روصتالف ةلصفنملا سكعىف ةدئاف دجو:الو ةدئاف ةلصتملا

 نم ةيعون ةنيعم ةصح ةعقاولا د (ثلاثلا ثححاا) مهفاف

 ةنيعم ةصح ةعقاولا ةيئاثلا ةلاقملا نم انيعم زج عقاولا ثلاثلا لصفلا

 سكع ىا (وهو ضيقنلا سكع) ناب (ىف) ةيسمثلا ةلاسرلا نم ةيعو
 هياعموكححلا ىا (لوالا ءزجلا لعج نع ةرابع) نيرخأتملادنع ضيقنلا

 ضيقنلا سكع ىلع فيرعتلا لوانت حث اعوضوم وا امدةم ناك ءاوس

 دعب ةلاصاملا (ةيضقلا نم) تايلجلا سكع ىلع لوانت اك تايطرشلا
 ناك ءاوس هءموكحلا ضيقن ىا (ىناثلا ضيقن) سكعلا ىهو ليدبتلا

 لعج نع (و) تايطرسشلا ىف نوكياك ايلات وا تايلجلا ىف نوكياك الوم
 دنع ضيقنلا سكعنا ىنعي (لوالا نيع) هبموكحلا ىا (ىناثلا ءزجلا)
 ارسال ل2222 22/7

 مور ووو حلا جوهو ةرورغلاب(بج) ىدل

 تايد ولاب صملا هصصخ

 ناب نال

 سكما | ب رطب باول نيضيم ةنلا عامتجا مزايف لصالا ضيقت س

 سس وذع

 شوكع ىلع فوقوم

 سكعاايو : تايجوملا
 سوكع مدق ضاملاو

 اذهب نيينادلف بلاوسلا

 تابجوم اس وكع قب رطلا
 كاوا ,سوكع نود

 وهو هب ادهني واذا
 سوكع ىلع فوقوم
 ملاىاناس ناك تامدوملا

 هيفا شقونو دعب نيب
 نيب ملا نايبلا نإ
 ماكحاىف ريثك دعب

 ىلا ماكحالاك قطنملا
 لكشلا ريفي اهون
 ناك .لوذاوب . لوالا
 ىباسع#ما| صا صيصخ

 ناف ككشالو بحاوال

 ريغ دعب نب حلا نايبلا
 لاقو بيتر تلا ف نسم
 ناسكمي تانكمل اءامدّلا

 اذا هنالةماع ةنكم ىلا

 (بجح) ضءعب قدص

 (جٍب) ضف ناكمالاب
 دوجوأا ماعلا ناكمالاب

 قدصلهالول هنااهدحا

 ا( شر رخال

 سكمذ و ةرورضذااب

 2بج) ن* ”ىثال ىلا

 فاغه وهو ةرورذلاب

 لءيوا ىتاثلا لصالا

 (حب) نعم ”ىشال

 لدالاو ىربك ةرورذلاب

 (ج) ضب جأيل ىرغص
 (حد) و ناكمالاب (ب) دف (د) عوضوملا تاذ ضرفنالا

 ساكمناب هيف مكح هناىلع ىنبه كلذو ةلدالا هذه لدام لدتساو عماجلا ف صملا هم اتو ناكمالاب (جب) ضعبف



 الا (ناتنكملا اما لاقو) فقوبف مهتسباتم نع مجرو ساكتنالا اذه نالطب“ ىلغ فقو :مث اهدقتك ةي زورفل
 ناهربلا فئويل مولعم ريغ همدعو ساكتنالاو امهلاعف)ا
 ةيلاسلا ساكمنا

 اهسفنك  ةيرورشلا
 ىرغصلا جاتنا ىلءؤإ

 ىّريكلا“عم) ةنكملا

 لكشلا ىف :ةيرورشلا
 بسانملا لوقا (لوالا

 جاتنا ىعوا لو. نا .

 لكُدلا ىف ةنكم ا ىرغصلا
 ةراشا نوكيل لوالا
 اضيا كلاثلا نالطن ىلا

 (ىةح# ريغ امهنم لك )
 مدعاو) مولعم ريغىا
 لاقننابسنالا (رفظاا
 ليادب) رفظلا مدعو

 (همدعو ساكتت الا سج وم

 علاطملا حراش لاق
 ناكمالايذخاول عوضوملا
 ىبارافلا هذخلا أك

 نطاكمل 1 قد كال و
 ةماع ةنكمم نيتنكملا

 هوجولا ضاهتال
 ساكمتال ح ةروكذملا

 ةيروزشلا *ةلاثسلا
 ىرغصلاجاتنال واهسفنك

 كاثلاو لوالاةنكملا
 نكنلاب هاتذخا اذا اما
 نااماف ثلا “ىاروهاك

 سفن بسم لوفل ا ربتءلإ

20 
 ءاوس ضرفلا درع

 الا سفنلاقباطم ناك
 بسحب ريثعا ناف الوا
 سكت لو نم ذل ا سفك

 كل د52 ناتكمملا

 فعتنام 371 قدصت

 سفن لعفلاب (حب)

 ناكمالاب (ب) وهف مالا
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 روكذملا © ) ١64

 موكحملا ىلا هه موكحلا ضيقن لد ناب لصح نرخأتملا
 ةفلاخم ىا (هتفلاخم ع (هتفلاتع مم) هنموكحملا ىل ١! هيلع موكحلا نيع

 ىلا عجارت رورجملا ا نا ىف شسكعلا وهو ليا لصاخلا

 الثأ روك ذملا ليدبتلا نم لصاخلا ليوأت لودعفم مسا فرعملا سكعلا

 مزايالو لي وأت الب سكعلا ىلا ريضلا دوعب نا مصالو روذلا مزات
 25 نما مهفاف احراخ ديقلاو الخاد دييقتلا نوكل رودلا

 بلسلاو باحنالا قلصالا ىلا

 001 نار اللام * الع كم ناك :نآ ويت نادنا لك انلق "ذاق
 ءزدلا ضيٌقن لعج نع ةرابع ضيقنلا سكع نا نييقطاملا:ءامدق لاقو

 ءاقب عم ايناث أزج لوالا ءزجلا ضيقنو الوا أزج ةيضقلا نم ىناثلا
 ناك ناويح ناسنا لكاناق اذاف امهلاح قدصلاو بلسلا و باحيالا

 ةاودعم ةيلك ةنبجوم سكعلا اذهو ناسناال ناويحال لك هنكع

 ىوتسملا سكعلا ف بلاولا مكح هيف تابجوملا مكحو نيفرطلا

 ةيلك ةبخاوهىلا اهشفنك  سكعت ةيلكلا ةبجوملا نأ ع سكعلابو

 سكعلاةفلا ىا (قدصلاف هتقفاومو

 0 1 اولا ىدتس دق قانا نادوح 3 لك الوق فقدصلا

 . ناسناال سيل ناويحاللا ضعب قدصل سكعلا اذه قدصي ملول هنال ناويح

 ىنالا ىتن نوكل ناسنا ناويطاال/ضعب انلوق ضيقنلا اذهل مزليو

 ضعب ىاناوي>ال ناسنالا ضءب انلوق ىلا سكعن. مزاللا اذهو انايثا

 ناويح نانا لكانل وو لصالا نا عم ىوتسملا س 6 ١اويح سياناسنالا

 سكعلا ضيقن قدصول انلقوا ضقانتلا مزن سكعلا ضيقن قدص ولف

 اذكهاناعج الكو ىربك لصالاو ىرغص روك ذملا ضيقنلا مزال انلعجل
 لصحاكو لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم مظتنم ىناخ سايق لصحل
 الكو ناويح ناسنا لكو ناسنا ناويحاللا ضعب لوقنف مظتنملا سايقلا
 نا عم ناويح ناويحاللا ضعب لوالا لكشلا نم محج نم اذكه انلق
 سكعب ةيلكلا ةبحومااساكعنا نيعتف لاحم جيننا| هذه

 د كك 2 1 لاو نوال زه وةك ةبح وه ل !"ءامدقلا
 ضعبانل وق د انس 35 لا ا

 كديع ضيقتلا

 د الورق ودم صا

 رخل قدصنالو

 لام هلق

 ١ ىلع امهيف (ساكمنالل
1 
1 

 0 ١ ا ا

01 

 2 فريسلا ياتناالو 2 رورخلا ةلاسلا 5 5 تدك ا نستَعَل ق الصا نكملا بر



3 
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 | اجاف ةيئزح ىلا نكس هك دنوا تناك هل هبل املا و ناوحال نانا

 انلوق وهو هضيقنقدصل قدصي لأدنال ناسنا الب سيل رخاللا شعب |
 لك انلوق ىلا ءامدقلا ضيقن سكعب سكعنن وهو ناسنال رخال لك

 ةيلاسلا ضيعت لاف ىاكلا لئيضإلا ضيقت نم صخا وهو رخ تاما

 ظ نات قزل] قسالا“ نطقت ىلوقلا انه نوكياك تو يس
 | عاقجا مز سكعلا ضيقن قدصولف ةيلك ةبجوم ةينزللا ةبلاسلا ضيقت

 ىلا ةيزجوا تناك ةيلك ةبلاسلا ساكعنا نيعتف لطاب وهو ضيقنلا

 | ةيلكلا ةبجوملا ةيطرشلا اذكهو ءامدقلا ضيقن سكعب ةئزج ةبلاس

 حلاط نمعشلا تناك الك انلق اذا 1ئال دي ةيحومه ىلا اهنيك 1
 نكي مل دوجوم راهنلا نكيمل امك انلوق قدصي ادوجوم راهنلا ناك أ

 مزاللاءافتنا زاجلالا و موزلملا ءافتنا مزاتسن مزاللاءافتثا نافدعلاط سعثلا

 عماناسناال ناك اناويح ءىبثلا ناك اذا نوكيدق انلوق قدصل سكعننال

 ةبلاسلاو اناويح نكيمل اناسنا ءىثلا .ناك اذا نوكيدق انلوق بذك

 ءامدقلا ضيقن سكعب ةيئزج هبل اس ىلا سكعتتةيئ زج وا تناك ةيلك ةيطرثلا
 قدصدنع اناويح نكيمل اذامج ءىثلا نكيمل اذا نوكيالدق اناوق قدصل

 ول هلال :اداج ناك اناويح ءئثلا ناكاذا نوكيالدقوا ةتبلا سيل انلوق

 نكي مل اداج .<ىثلا نكيمل الك :انلوق قدصلا سكللا اذه قدصا
 ”ىنلا نما انلوقىلاءاسفلا سترك ناقتا اذه ىلع

 ب سس حمس

 ضيفقن نم صخا و ىئزجلا لصالا ضيقن سكعل اذهو اداجج ناك اناويح

 صخالا :قدصيو يقرحلا لضالا ضيقت ىدضي ذئيفت ىلكلا لس
 قدص ولف معالا قدص مزاتسي صخالا قدص ناعم ىلكلا لالا ضيقن ند

 ضيقن بذك نيعتف لطاب مزاللا نك] نيضيقنلا عاّمجا مزال سكعلا ضيقن

 سكعب هيث زج ةبلاس ىلا سكنت ة يث زج وا تناكةيلكة يع ريشلا ةبلا سلاف سكعلا

 لصالا ف سكعلا ضقت قدصوا هنا مال نورخأتملا يلاقو ءامدقلا ضيقن

 هبحرصام ىلع ىلقعلا ضرفلا دوجولانم معالي ىمالا سفن بسحب لمفلا ربتعي ا ناو كلاثااو لوالاى ةنكملا ف
 . (ج) لقعلا هضرفوهيلع (ج) قدص نكماامىااهانعم © 48١ه .  نال ةنكمت ةنكملا ساكنا نيبت خشلا |

 ناكمالاب(ب) وهف لءفلا
 (يب) وهامزا كشالو

 هضرفب امم . ناكمالاب

 ناو -لءفلاب(ب) لقماا
 كانهذب اكاد ةوقلاب ىَدب
 ( ب )فص وهيف عج ادق

 لعفلاب .لي ناكمالاب
 )جر فوصصوو و ىذرفلا

 مو-هفمو  ناكمالاب

 منال هيلع ليقو سكملا
 ناكمالاب (ب) وهامنأ
 (ب) لمعلا هضرشام
 لمع !ضرف نال لعذلاب

 نازادت ىرورض ريغ
 اوادبا. لغفلاب هْض رفبال

 اذا ءايلا ناي هنعسح

 هدارذفإ فاصنا لّقعلا

 نم دوصغماو لءفلاب هب

 انلءج لانا سكمااموزل

 ايلج واعوضوم لوما
 اداص ناكل ل وم#ل | هيلع
 سيا نارك ذاع لعادةو

 هحو تفنضلا فقوتل

 ىلع غيبه هفقوأ ليقو

 ريتمملانا ىف مثلا بانها
 عوضوملا تاذفاصت !ىف

 ددربو لعفل اوهناونعلاب

 ربتعملا لمغلا هذهناىف
 تسع لعل اوه لهو دنع ا

 بس ماىعالا سفن

 واسم له لمعلا ضرف
 (لوقاو) الما ناكمالل
 مكح صملاذا ثحي هيف
 ناسكمتي نيتع ادلا ناب

 .٠ 2 ام .-؟ٍ

 هبامنا تفرعدق وةعاد

 نيذلانإ رخ:لا ةفيرط ىلءاي رج كلذ مكح هنالاقيناالا مهللا ىعالا سفن بسحب لعفلا وه ربتمملانابم زجلا ىلع فوقوم
 ةيهوزالاةلصتملافةيطرسدل!اماو روكذملاددرتل | ىلد :انيانههفقوتو يمال سفن بسحب لمفلا وه نعل ادن ريةءلا لعفلا نومعزي



 رج

 دي

 1 ولذا ةيظ ةيلاس) سكعنت ( ةبلكلا ةيلاسلا يم وزالآ ةلصتلاو (ةيئزج ةيجوه سكعنن) ةيدلرا ةبلك (ةيجوملا)
 6 155 1 اا (لاصالاهتتم اسايق لصالاعم مظننال لصالا ضيقن قدص
 دقوا ناك انك قدص

 (با) ناكاذا نوكي

 نوكيدق قدصل 0
 (بافد) )جر ناك اذا

 ناكاذاةءلا سلفالاو

 م ملظتنب و (باف) (ج)
 0 اذكه لالا

 (د) نٍبا) ناك اذا
 ناك اذا ةتبلا نسا
 دو جاي (باف) د (ج)

 (با) ناك اذان وكيال
 اذا اماو مصوهو (باف

 اذا هنالف ةيلاس تناك

 ناكاذاةتبلا نسل قدص

 عم وهو (باف(دج)
 نوكيالدق يجلي لصالا

 )د١ 9 (دج)ناك اذا

 سكيت مل امعاو فه

 ةيلك ةيلكلا . ةبجوملا
 ىلاتلا نوكينا زاوجل

 عانتماو مدقملا نم معأ

 صاخأل ماعلا مازلتسا

 ناك املك انلوقك انك
 اناويح ناك اناسنا“ىثلا

 تذاك ايلك هسكعو
 ةيموزالا (ةلصتملااماو)
 الف ةيئزجلا ةيلاسلا)
 انلوق قدصل سمن

 ناك اذا نوكيالدق
 ناسن ا)وهفاناومح (اذه

 ىا (سكما! بذك عم
 ناك اذا نوكيالدق
 اناويح ناك اناسنا اذه

 تذخلا نا ةيفافتالاو

 زاوجل سكني مل ةماع

 ايذاك مدقملا نوكي نا

 ناسا ال سيل لاويحاللا ضعب انلوق نا فيك ٠ ناخنا ناويحاللا ضعب

 عوضوأملاةلودعم هد وم تالا ناويحاللا ضعب انلوقو هزم 1

 ولا 0 توا 2 ةطيبعبل ةيلاسلاو-:لاوفحملا و

 | ناسنا ناويحاللا ضعبانلوق سكتلا ضيقتوهو اناسنا الس دز راساللا
 | ا سكع ىف سكعلا قب رط ءارجا نورخأتملا عنماملو انابثا ىتنلا ىف ناك ناو

 | قيرطب لالدتسالا اوعنع ملناو ءامدقلا ضيقن سكعب ةيلكلا ةبجوملا

 || سكع فيل رعتن وريغ كالدتهالا_ كلد ةغادتل سكعلا اذه ىلع فدان

 لوالا ءزجلا لعج نع ةرابع ضيقنلا سكع نا اولاقف ءامدقلا ضيق
 | 1 نك كا لوالا نيغ قاتتلا و قانلا ضيقت ةلدبملا ةيعضقلا ع
 ||| لمعتسي لو تاسايقلا ضعبىف ءامدقلا ضيقن سكعاوامعتسا نرخأتملا
 | دروب ناو صملاركذينا ىلوالا نا مف الصا نيرخ أهلا -ضيقن لكم
 ||| ض نبرخأتللا ضيهن س 17 ذود ءامدقلا م سكع ةلاسرلا هذه ىف

 لوقا نيمدقتملا ضيقن س كع نود ن.رخأملا ضيقت سكع ائهه دروا

 مدع عاهيبتت ءامدقلا دنع سكعلا نود نءرخأتملا ضيقن سكع ائههدر وا

 نرخأتملا واءامدقلا سكعناك ءاوساقلطم ضيقنلا سكع ىلا دادتعالا

 21 [ىقا نان تاجوأا اما) مهفاف ةماع ةيقطنملا دعاوقلا نوكلو
 2 (ىهو) ةيلكلا تابجوملا نم ىا (اهنم عبسف ةيلك ) تابجوملا

 كلت بلاوس ىلا (اهبلاو س سكعنتال) ةيلكلا تابجوملا ىا (ىلا)

 تاج وللا كي ىلا ( كال وحلا نيكملاوب ةنلكلا تاتبجوملا

 نانيتتولا ىهو نيرخأتملا ضيقن سكعب ةدرطم عبسلا ةيلكلا
 الا امج ولا ناعووخ ولاو ”نانتبلكلا- ناشجتوملا
 بذكل ةيلكلا:ةبجوملا ةماعلا ةقلطملاو ناتيلكلا ناتبجوملا ناتتكممللاو
 تاذلاب اسكع ناك ءاوس اقلطم ةيتقولا ىهو اهصخاىف سكعلا

 رت ديلا قاع ور و رحلاب) الق (قالصون ةنال) ةطضاولاب وا
 نود) لومحلا ةلودعم ةيلك ةبجو» ةيئقوىهو (امئادال عيبرتلا تقو

 سكعلا اذهو ناكمالاب رمقب سيل فدخلا ضعب انلوق وهو (هسكع

 0 اذا هللف ةحاوم كاك اذآ

 ةقوه.--

| 
 ظ
 ا

 ناك ناف ةصاخ تذخا ناو ىتطات نانالاف اسرف راخلا ناك نا اناوق ا ىلاتلا ردّقت ىلع هقدص تبشب الف

 ائههف ةرياغمالو لس الل ةيالط نوكي نا بحب سكعلا نال اهل سكع الف قدصلاىف نّيضقلا قفاوب اموهفم
 و 5

 ري 3 9 < 7-52 3-3 خر 0 |
 هب < 1 ا ا 7 - 9 /

 | ا 2 7 ١



 ك

 قدص ريدقت ىلع ىلاثلا قدصي م 1١1 اهموهفم ناك ناف نايضتلا ىف انش مكح لا اهموهنم ناف ةسفنلا ناك

 2« اهلل ) اهل روصتيف قافنالا درجت ني

 | غبن ناف ةرورضلاب رق فسح“ لك نا نم (تف عامل ) بذاك ]

 عبسلا نم ىث سكعن مل ةيتقولا سك ل اذاوهضيقن قدصل سكعلا بذك أ[

 ا 21 قدص» )ف - 6 لك امنادوا ةرورضلاب قدص اذا

 لكلا

 كة لسه ريغ صامل معالا ساكعنا مدع ماتسي صخالا ساكعنا مدع ناف
 (ةمئادلاو ةيرورمضلا سكعنت و) ىلاغت هللاه جر نيدلإ بطق لاق

 - هنال ةلك) ةبااس ةقلطم (ةمئاد) ىلا ناتيلكلا ناتبجوملا ناتقلطملا

 قدضصد )( سكعلا م قدصل مل ناو أ يال م ب س سيل

 قل 20 0( 0 مزايالثل ؟العنلاب ديا سلام ضع) |

 0 ةقاطم هن ر.ورّص الا ل هبحوم ةماع

 اماكف تاطالتخالا بسح ةيلك ةبجومةقلطم  ةمئادامهنم رخآلاو

 وا ةرورضلابو لعفلاب ب ب سلام ضعب لوقنف مظتتملا سائقلا لصح

 لكشلا نم مخج نم مظننملا (جني) اذكه اناق امكف ب ج لكامناد

 ةيرورضلا) ىربكلا (ىفةرورضلاببوهف بسلام ضعب) انلوقلوالا

 ىا(و هو ةقلطملا ( ةمئادلا ) ىربكلا ( ىف امنادوا ) ةقلطملا

 ةهادبلاب (لاحم) امادوا ةرورضلاب ب وهف ب سلام ضعب انلوق

 ءارجا اضيا محي و ةيلك ةمئاد ىلا ةمئادلاو ةيرورضلا سكحن.

 ةمادلاو ةَيرورضلا ناكفنا ىلع لالدتسالا ق“ نيكفلا قيرظ

 نم 'ئىثال اناوق قدصي مول لاقب ناب انهه ةيلكلا ةبلاسلا ةمادلا ىلا

 تاَمكا لك امنادوا ةرورضلاب انلوق ثص دنعاماد لاساب ناويحاللا

00 
 لعفلاب ناويحال ناسنالا ضعب انلوق ىلا سكعنن ضيقنلا اذهو نيضيقنلا

 ناوي وه سيل ناسنالاضعب انلوق مزاتسي لوقلا اذه و ىوتسملا سكعلاب

 مزاي المل لعفلاب ناسنا ناويحاللا ضعب انئوق قدصل ناويح

 لكو ةطيسلا تلا صخا دمك ةيجوملا نال لعفلاب

5 
 1 انا ط0
 2 0 0 0 7 527111 ؟ويكة حرف غي

 و دي
4 _* 2 

 فر

 1 5 -. دقو لصالا ىلع د ةلياذ هق ا هنكل
07 « 

 2: 5 3 نيققحلا بطق بعذ

 45 قرع“ لوألا ىلا
 - 0 ىناثلا ىلاو علاطملا

 سف ا حرش ىف

 0 الف ةلصفنملا اماو)

 ١ نيكملا اهيف روصتن
 نيب زايتمالا (مدعل

 1 تف عاك عبطلاباه زج
 ٠ ١ كاثلا نحملا) هقيمحت

 . لاق ضيقنلا (سكعف
 5 ضيقن لعج وعءامدقلا
 -> ولوا ءزجىناثلاءزجلا
 م, 2 ءاقبغمايناثلوالاضيهنأ
 ش مكحوفيكلاو قدصلا

 هيف تابحوملا

 4 لاكتلا لباوسلا

 ْ ع “ ىح سكملابو ىوتسملا
 9 ةيلكلا ة-حوملا نا

 ,ب7 اذاف اهفنك سكت

 0 نقلا ودب

 (ب) سيلام لك ىلا
 ا 5/4 ضعبفالاو (ج) سبل
 -- ل د نسسكمتي و ( يب ) سلام

 ظ 47 ىلا ىوتسملا سكملاب

 : "عم (ب) سبيل (ج)ضعب
 ”مصون) _(بخ) لك ناكدقو
 لإ نإ لضالاىلا مقيوا فه
 : ضعب اذكع
 6-هل (ب ح) لكو (جب)
 ج (ٍتَ) سلام ضدب جنن
 هحومأاو لا وهو

  قدصل سكمنبالةيئزجلا
 2 ناتفاال تاؤنملا ندم

 ,(١ ناسنالا ضع بذكو

 ةياك ةيلاسلا ون اويحال

 مس سكعنبة يث زج وا تناك

 2 رانا

5 ٠ 

  2ههسسم
  7دي ب

 سلام ١

 1 +. عبي) 50 يالا دلو 62 لكل ا 1 نسل (ب) 2 ا
 انكسلا 00 > 27

 0 8 4 شح 3 60 :ت 32 8 و 49 و



 0 0 انك( قدص ف (با) ناك امك قدص هنال اهسننك سكمن ةيلكلا ةبجوملا ةلدتا! ةيطرشاا اذكو فه
 . | سكمس هم زجلاةمحوملاوموزاملا © 198 ) ءافتنا مزلتسي مزاللا ءافتنانال (با) نكي (دج) نكي
 1 12 20 3 9 0 و : 4 اذا ن وكيد قدصل
 3 لصالا صضيعب لعفلاب ناويحت سهيل ناك ضع ب اناوقو معالل مزاتسم نك ءقلا ناك

 أ ٍْ وهو لوالا لصالا ضيقن نم صخا وةيلكلا ةبجوملا ةعادلا و قاثلا نوكيدق بذكواناسناال

 [1] صخالا ضيقن نه صخا معالا ضيقن ناف ةيلكلا ةبجوملا ةيرورضلا نكي مل اناسنا ناك اذا
 : 1:1 ةقاطم ةبر ورض صخالاو ةماع ةقاطنم اهضاقنو ةقلظم ةعاد عالا ند | نائبلاسااو اناويح
 1 - 5ك - ًّ ا 2 نأ 5

 أ نارهظف ةماعلا ةنكملا نه صخا ةماعلا ةقاطملاو ةماع ةنك# اهضيقنو 0
 || مز سكعلا ضيقن قدص واف صخالا ضيقن نم صخا معالا ضيقت || نوكيالدةوا ةتبلا سبل ا 0 0 .ء.دوز 2 .٠ ىلإ »و 0 2-0
 | ةيفرعلا وةطورشملا اماو) مهفاف سكعلا قدص نيعتف نيضيقنلا عاتجا (ديأ) (ب)|ناك اذا

 أ (قدصازا هلال ةياك ) ةيلاس (نابكعنتف) ناتيلكلا ناتبجوملا (ناتماعلا 5 2
 -- 0-7 6 1 د

 ْ امناد) اكلوق قدصي (5 ج غا ادام ب ج لك امئادوا ةرورضلاب) انأ وق 60 نكي ماماكفالاو

 اا 0 اذه قدصي1ناو ىا (الاو ب سيا مادام ج ب سيلام ءىبثال || سكنيو (با) لا
 اي الثا (ب سبا وه نيح 3 » ب سيلام ن شعب) ق قديصا 6 :) 00

 0001 نسنا نا دقو (31ح

 | ةقلطملا د 1 1 ىناخ سايق هنم ا 7-2 (د) ف (با)ناك اذا

 وا ةماعلا ةطورسشملا ىريكلانمو عوضوملا ةلودعملا ةيئزيطا ةبهوملا || تابجوللاو اذكو تح
 وهف ب سيلام ضعب لوقنف مظتنملا سايقلا لد علا هرقل رع ”الاناب مهيلع ضرتعا

00 
 انلقالكو ج مادام ب ج لك امئادوا ةرورضلابو ب سيل وه نيح ج (ج) سبا (ب) سلام

 لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم ىظتنلا سايقلا (مجشيإ :) اذكه || سلام ضءعب قدصل
 | اذه ىا (وهو ب سيل وه نيح ب وهف ب سلام ضعب) 0 ا ااا لا ا ل ا 0 يلو لا يلا نإ ىو | تداملا دلل ( كالا
 نهاشن لاما اذهو (لاحم) ىتلخلا سايقلا نوجان وه. ىذلا لوقلا أ لسلام ضمن سيل ىا

 ساكمنا رهظف سكعلا ضيقن بذك نيعت مث سكعلا ضيقن قدص انضرف || مزايالو(ج) سبل (ب)
 | ىلعلالدتسالا محديو ةيلك ة بلاس ةماعةيف نع ىلا نيتبجوملا نيتماعلا نيدلاخ ندعي قدام
 ش ةيلانلا نال (حتب)
 0 : نم جرت ساف كلا كلسملا اذه ىلع علطاف علا قيرطب ةمزالملا هذه [] ةيجولانم مءاقلو دعملا

 1 3 ىلا ( ناسكعنتف ) ن يللا ناتبجوملا ( ناتصاخلا .اماو ) كسفن || نا مثال اثابو ةلمحملا
 ش ةيفرعلا) قدص (اما ضعبلاىف ةمئادال) ةيلك ةبلاس (ةماع اع تف نعل 6 0 0

 كنك د1 ٠ اكس 31 هل سلا لاول ا م 5

 ةيلكلا 5 هلال ةماعلا ةهفرعلا ىا (اهابا نيتما اعلا مازلتس الف ةماعلا |(! ناكاذا كلذ عوام

 ماوداللا) قدص (اماو) نبرخاتملاضيقنلا سكعب اهلا ناسكعنت امهناف || ريدقن ىلع ايقايموزالا
 2 موحو مزاللا ءانَس]

 ١ > (ماعلا قالطالاب 2 وق ب سلام ضعب) انلوق (قدصي ةنالف ضعبلا ىف |

 ا ل ف ا و يع نوحي كال روح هبال 1 1

 " الايلوالا نع بجاو مزاتسي نازاج حلا نانهعم موزالا قبب مم امقاو ضرف اذافهسفنو الااسعا مزاللا ءافتنا
 0 بوم (ج)سياوه (ب) سبلام لك انإوتف لودعلا ىمىال قليل بالا ىنمع نيفرطلا ىذيقن 2



 سبل انل وهو نيفرطلا ةيااس

 امئادال ج ماد ءام ب ج لك امئاد وا ةرورضلاب انلوق قدص ر دقت ىلع

 قدصي (ذ 'ؤ ) سكعلا نم ىئاثلا ء زحلا اذه قدصي مل ناو يا( الاوز

 قدم أكو نيضيغلا عافترا مزال“ (ائام جا ب سيل ام “ىثال ) انلوق

 ب ج نم “ىثثال ) نيلصالا نه ىناثلاءزالا ىا ( ناكدقو امئاد ب سيل
 مزايىا (همزايو) نيلصالاماودال كح ىا سل
 ( لعفلاب.ب سنل. وهف: ج لك ) اًنلوق ىناثلا ءْز ا 'سكعا ضيقت 1

 دوجو ىضتقت ةبكرملا ناف ةيكرملا ناف ( عوضوملادوجولا ( و نايا ىننلا ىف ١ نوكل
 نساكعن ا نييعتف ( تتاح اوم اذه ) ةبحوم اهم زج ىدخإ 5 عوضوملا

 ىف ةمئادال ةيلك ةيلاس ةماق ةيف نع ىلا ناتيلكلا ناتبجوملا ن ايماجلا

 ناقبجوملا 0 تابكرملا ىا ( تناك ناو ) ضعبلا
 ب ناساثلا او تابتح) تاركا
 25 موس دبل اهب ( ةصاخ . ةيفع)

 ىلا وتخو عوضرلا اذنه ركاسإلال جما
 ( هلثابلا ةفوش ماود الل لعفلاب ب سيل د) لصحم (ذ ةاد ج ) عوضوملا

 ىناثلا ءزجلا لج دقع نم ةبلاسلا ةيصخلا هذه لصح ىنعب ل ىا

 ج سيل د ) انلوق اهعم قدصيو ةيصخخلل اذهل مزاي ( و ) نيلضالا نم

 سيل مادام 3 سيل' د انل وو اهعم قدصي لول و ىا (الاو بسيل مادام

 ب سيل وه نيح جد انلوق قدصل ىا ( ب نس أ وه نيح ج ناكل ) ب ب

 ب سيل ) د (ذ ) ضيقنلا اذه قدص اكو نيضيقنلاعاقترا مزلي الثل

 نيرح أملا كلي ضيقنلا س

 نيلصالا نم لوالاءزلا نفض ىف قدص دقو ىا ( ناكدقو جوه نيح
 قدص نيعتف زيك ها يملا علا مزاي هناف ( فاخ اذه ح مادام ب)د

 دقع ند ( لعفلاب ج) د لصح اضيا وز ةيصخلا هذه عم لوقلا اذه:

 هذه لوصح ىا ( رهاظوهو) نياصالا ىنزج ند دّعاو ل 1 عضولا

 لوالاءزلا لج ا دقع نم لصح اضياو كيلع قالب هاطظ ةيصخشلا

 هذه لوصح نع صملاتكس ناو رهاظوهو فلام د

 تودي ىزتسملا سكاف باول ا كح سكملا اذهىف اهمكل (تابجوملااما) ينيعملا لعن ام نب رخآتملاضعب هفىع
 ناتنكملاو ناتيدوجولاو ناتيتقول اىاىوتسملا سكملا (اهل اوصيرسكعني ال ىلا ىحواهنم عبس ةيلكت ناكن اف) سكتلا
 فسخ؟ سبل رق لك (ةرورضلاب قدصي هنال) ةيتقولاوهو اهصخاىف سسكمل |عانتمال ( سك الف ) ةماعا|ةقلطملاو

 ب نه *ىثال ) انلوق ( ىلا )'ضيقنلا اذه ىا (ٌنيكعنتف) شيقنلا اذه

 وسرد روسو د يسم دوني سم

 | ةيصخلا لصف ثلثلا تايصخشاا| تاصح اكو ءايكذالل اناحمسا ةصخلا

 لومهلا ةبلاسلا ةيحوملان ا مدع ررّدل دقو ةيلاس 2(ج) نسل 02 0 سلام ضل

 1 2 ري جةبجولا ةيواسم لومحلا ةيلاسأا ةيااسلاف لااا ةيلايلا عوضولادوحو . 4 حؤب 1 نمعبال اننا اهنال هلال و 4 355 3  ىفتسال اضيا اهئال ةبلاسال واسم
 / ريس ميكحلا ) دنع وهو (

 ىره الا نئيردلا ريثا

 ءزجلا ل هج ند ةرابع )
 ( ةيمضقلا ن م لوالا

 سكما ا انهه هبدوصقم ا

 في رعت قةيضقلا فالخ [

 ناف ىوتسملا كولا

 لصالا اهدوضقملا

 نم ىاثل اءزجلاضمقن)

 نا وه ىأ ( ليعالا

 اهنف لوالاءزجلا لمع

 ضيقن هنوكب اَوَبمَوَم
 و ) هنم قناثلا ءزجلا

 ءزجلاني-) اهنم (ىناثلا
 بسالاهئم ( لوالا

 ضيَقن لمج وع لاش نا
 لصالانم ىتاثلا ءزجلا

 اينا' ىلوالا نيد الوا
 لصالاى ا (هتفل احم عم)

 ىف لصالل ) ليدبتلاب
 ( هتقفاومو فيكلا

 لكس كعف قدصلا ىف
 "ىشال تناويح نانا

 ناسناب اناو حن ل ام

 وه موللاو لمعتسملاو
 هتيم و مولا ملصم

 ىلع ضيقتلا نكع
 رهاظ لوالا في رعتلا

 ع
 امهانسكع و نيفرطلا
 اك و اا نا
 ايناثلوالاض.ةنوالوا

 قائد رمل لمان
 ىناثل اء زجلا ىلا رظنلا ايف

 ا لصالا نم

 الوا هانامح ناب هضيقن

 ١ " و

 اة /



 ل 001 نه (تفرعال ماعلا ناكمالاب رمش «ندفلا ضعءب شيا وهو هك نود اكادال عيرتلا تقو

 هنال ( ةلك ةءاد ةعادلا وةير هرذلا 4 رح 0 سكمش و) مهالا سكمتب ا صخال سكني لاذ اوةرورشلاب
 00 يي 0 2 2-2

 ةرورغلاب قدص اذا)

 اكادف(بج) لكائادوا

 (ج) سيل امم "ىثال

 سلام ضعبفالاو)
 وهو لعفلاب (جب)
 ضعب اذكه ( لصالا عم

 لعفلاب (حٍب) سلام

 لك ات ادواةرورسخلابو
 سيلام ضءب أي (ب ج)
 ىف ةرورفشلاب (بب)

 5 ادو ةيرورشذلا
 (لاحم وهو ةمئادلاف

 ةيرورضلانا عماجلاق»

 وهو اهسفنك سكمني
 هنال  لطإب
 راك ملا  دورفلا ف

 بوكس لك ةرورضلاب
 ىأل بذكعم س رف دي ز

 بوكس م سرب سلام

 ق دصل ةر ورش اب

 س رب سيأام ضو

 ناكءالاب ديز بوكر
 اماو) راج اوهو ماعلا
 ةيفرءلاو) (ةطورشملا
 ناسكعتيف نانينإفلا

 (ةرورضلاب قد اذإ

 (بج) لك امنادوا)
 ىشالاك ادف (ج) م ادام

 ءادات (حجب) سيلام

 شييفالاوز) هبا نحل
 وهنيح (جب) سلام
 لصالا عم وهو؟ْسيل
 اذكه

 فق كصا

 دل ام 0

 بلا عملا ىا 5 الق 8 زجوا تا 5 9

 (ض. جني ) (بحج) لك

 وه ند (بب) سلام

 ىلوالا
 سيل د لوقف ىطافا لاق لصف" ذك انلذجتالكتو

 نارك والا ةنطعتلا زال لدفمو رتض:#لوذعملاب "لي وأتل ادب

 سيل دو لعفلاب ب

 مضلا ننال ثرضلا نم ميتيف اذكه انلق الكو ب سيل مادام ج
 ءزجلا ىه ةمشنلاءذهنا عم بسيل مادام جسيا بسلام شعب ثلاثلا

 ةيصخشلا لمح و ىرغص ىل والا ةيصخعلل !لعجت اضينا و سكعلا نم لوالا

 لكشلا نم ظتنم ناثثئىطا رفا سايق ل صحف اذكه اناس الك و: ىور ا ةئلاعلا

 هنو للا ندي لوعف قالا قضازقالا!سيفلالضع اكوتشملاثلا
 لالا برنضلا نم ىناثلا ىضا تفالا سايقلا جنيف [ناهنالق لك لمفلا
 سكعلا ماودال موهفم ةجننل هذه نا عم لعفلاب يب ضعب انل وق ثلاثلا نم

 انلوق قدصي (ذ) نيتصتتلا نيتاه لنايضاّرفالا ناسايقلامنا كو

 لوتلا اذه ىا ( وهو امئادال بسيل مادام مب وه سيل ب سيلام ضعب )

 نائب زا ناتبجوملا ناتصاخلا ساكنا رهظف ( بولطملا) سكعلاوه

 تن ناو ةصاخ ةيفرع ةزج ةبلاس ىلا نيرخأتملا ضيقن سكعب
 ملالاب جلا ضيق قددط اولي تحب ىتكملا نزح - ضيعت تيكع

 لوالاءزملا ضيقن نم صخالاقدصو نياصالا نم

 تابجوملاىا (قاوبلااما و ) ربدتف ع ةمزالملاهذه تابثاىف فاخلا

 ةماعلاةقلطملاو نيتءاعلاو ةمئادلاو ةير ورضلا نم ةيقاسبلا تاي زحل

 لاقي انلوك ىدضل ننكمتم الفإ) نيتيتقولاو نيتدوجولاو نيتنكمملاو

 | اوه لا صح و ةقلطملا ةروربضلاع لإبقاء. سل. وه. ناوبجلا

 نذه سكع نود ىا( امهسكع نود ةيتقولا ةرورضلابا دحض“

 تاز مايه نم كل ( اين ىش نيكش لاكش ل ئمو) نيلوقلا
 طئاسبلا صخا ةقلطملاةير ورضلا نا نم (ىوتسملا سكعلا ىف تف ىعامل )

 ساكعنا مدع مزلتسي صخالا ساكعنا مدعو تابكرملا ص خا ةينقولاو
 مزال وهف صخالا مزالل مزاللاو صخالامزال معالاسكع ناف مالا

 ال ادل1 هج نيالا ساكت ورقلا قالت مرام سخالا
 نبا. ( لاعجال لاخلا يك

 باميلا عان:ءالو ( عوضوملا نه ما لومحلا ضيقن نوك ) زاومل
 ا

 د1 ان كان ا: ادن هد طه يح انا تت ممم هج ص حا هدد كعامل م

 مادام اهيف ةرورضلا تذخا اذا لطانود»و اهفتكسكمنب ةماعلا ةطورشملان | عماجلا فو (عموهو (ت) شبل

 تاذى امهنبب ةفانملا الا اهنم مزليال ع وضوملات اذ عوضوملا لوما ضيةن نيب ةافانملاالا يذتقنالاهال هطرشب وافصولا|



 هلو رقما اما وز تلم عودوا

1 

 ةظانملا قنصل :اهيقبك نكت فصول لال لك را 1ذإ انآ لوما نك

0 

 شيلا نافع وع ناينالا ع قال الينتا ءالادارفا لكل صخالا

 رج, ناسنا نم *ىبثال انلوق سكعنب نا عنتيف ناسنالا نم معا رج

 ( ناتصايعا نكح ) ”لماتتل ناين ار ب نيام
 ةبحوم ب نايك انباع اوس ناجل اجحلا

 ج مادام ب ج نم ءىشال اناد وا ةرورضلاب هيل هنال ) 1

 ( لعنلاب بأ سيل )د ىا ( وهف د عوضوملا ) تاذ ( ضرفن 0

 جد) انلوق (و) لعنلاب بسيل د انلوق روك ذملاض رفنانم

 تنام وا عيت ىف برسيل ناك ) د ىا 15 بسلا 4: وك تايم تانك

 ةيصخشلا لمضق ناتروك ذملا ناتيصختلا تاضخ الكو ( ج هنوك
 سايق لصحف اذكه انلعج اكو 0 ىارتلل نول

 ىطازفالا سايقلا لضح الكو ثلاثلا لكشل 99-7
 انا الكوب سيل هنوك تاقوا ضعبىف جادو 0 نعي ناو
 ةلودعملا ةماعلا ةقلطملا ىرغسلا نه مظتنملا ىضاريفالا عني (ذ ) اذكه

 لص ىنعي

 ب سلام ضعب ) انلوق ةقلطملا ةينيحلا ةبجوملا ىربكلا نمو لومحملا

 ذهبنا ىيسإ لوقلا اذه ىل (.وهو بيزرتيا هلوك" نابحبا نكي ىف حووق
 نيعتف ( ىدملا ) سكما|ىهف ىضارفالا سايقا نم ةدافتسملا ةدهلنلا|
 لاق ناو ةيرِْح ةبجوم ةقلطم ةيني> ىلا ناتبلاسلا ناتداخلا ساكعنا

 نيتبلاسلا نيتصاخلا نا باوصلا و ىلاعت هللاهمحر ىزارلا نددلاسطق

 لها دنع ريتعريغ بطقلال وق نكل ةمئادال ةقلطم ةينيح نا مل

 ىلا سكعنتف ناتدوجولاو ناتتقولا اماو.) لمأتلا قح لمأتف نفلا
 ب ج نم ءئثال ) انلوق (.قدص اذا هنال) ةيزج ةبحرم (ةماع ةقلطم

 (ذد عوضوملا تاذ ) ضرفن ةروك ذملا تاهملا هذه ىدحاب

 لصح (و) ىناثلاءزملا لج دقع نه ( لعفلاببسيل) د ىا (وه) لصح
 لعجتف ناتيصضلا لصح اكو نيئزجلاعضو دقع نة ( لعفلاب جد )
 هةصخعشلا لس و َلْوَدَحْلاَةودَعملا ليواتلادع ىئرعَص لوالاةضخألا

 لكشلا نم .ظتنم ىطارتفا سايق لصحف اذكه اناعج اكو ىربك ةيئاثلا
 جادو لعفلاب ت سيل د لوقف ئطارتنالا سايق لدح الكو ثلاثلا

 سلام لك بذك مهام ادال

 نيدو لوم#ىلا ضيقن نيب ح
 ةعادال ةيلك ةماع ةيف رع ناسكمنيف ناتصاحلا ) ةيفرعلاو

 اذا ىا«( نخفنلا ىف

 اعادّنامؤ ءزضلاليقدص

 - (ج) مادام(بج) لك
 ءرشال امتادِق اعادال

 مادام (جب) سيلامم

 ىف اًمادال (ب) سبل
 سلام ضءب ىاضمتلا

 قالطالاب (حجب)
 نانم عماجلا امو

 هتف قلل :_ :ةحطورتملا
 ةماع هل رفق نسما

 طب ضءتلا ىف ةءادال

 الف) ةماعلا ةيؤرءلااما

 ةباسا+) ةنقرشلاو
 اماو (اعايا نيتماعلا)
 شعبل اى ماود اللا

 ضعءب قدص»ب هنالف

 قالطالاب (حب) سلام

 نسل 9 َىش الئالاو

 ىوتسملا سكعلاب

 سيل ج) نم ىثال)
 ناك دق و عاد ب)

 لعنلاب(ْب ج) نم ( ىأل

 وهح لك هم زاي و لدالا

 ( لعفلات ) ب سبا
 ةطيسبل | ةيل اساامازل سال

 ببس (عوضولادوجوا)

 لكلا 6 ماوداللاو

 تلا
 ك رص اك لك اعلق

 ابتاك عباصالا كرح؟ سيلام ضعب سبا قدصيذا لءف'اب بتاك عباصالا كرع؟

 سكعنت ةصاخلا ةطورشمللانا نم عماجلا ىف امو ةصاخ (ةيفرع ناسكمتي ناتصاحلاف ةبزج تناك) ناو امئاد



 02ج 3 سلام ضع سلف 1 20ج مادام 0 ج ضع اكادوا ةرورذلاب قدص اذا هبال طب اههنك

 (عوضوأ!) ) تاذ ( ضرفن انال ) اع ادال )ب( سيل م ادام

 | دقو (ج) وهو اكادال

 | ماودلل لعفلاب (ب) سيل

 لصالاىف هل ءابلا توب
 اعاد 20ج سيأ (د)و

 الاو (ب) سبل مادام
 وه نيح ( ج ) ناكل

 ضعي ىف ىا (ب) سيلا
 (ب) سبل هنوك تاقوا

 وه نيح ( ب ) سيلف

 تاقواضعب فىا (ج)
 ناي دقوتا تل

 فه (ج) مادام (ب)

 وهو لعفلاب ( جد )و
 هاذ ىلع قدصو (ظ)

 شيا هناو (ب) سيل
 (ب) سيل مادام (ج)

 ( ب ) سياام ضعبف
 مادام امئاد (ج) سيا

 قدص اذاو (ب) سبإ
 لمفلاب (ي) هتاذ ىلع

 7 سلام ضعب قدص

 موهنم وهو لعءذلاب (ب
 بواطااوهو امئادال )

 نم قاونبلا اماو
 الف ةيزجلاتايجوملا
 (قدصل الصا سكس

 انلوةوح ) ةيرورضلا

 ا
 ةقلطملاةر و رضلاب ناس
 وع ةيتقواا قدصو

 سبي وه رمعلا ضع

 ةر ورضل اب ضي

 نود) اك ادال ةيشقولا

 ضع 21 عدكم

 ناويح سد ناسنالا

 نوم غلا تاما
 ىتهو ) ةيقابلا تايكرملا صخا ةيتقولاو طياسبللا صخا ةيرورضلا و ماعلا 0 لا ا اا يشسإ ةئرلا وو لئاسلا خا ةيروررنلا و ماعلا ناكمالا رس مدل نيل

 سكني اسكشنيإ صاخلا ساكمنال مزاّتس» ماعلا ساكعنانم (ىوتسملا سكما!ىف تفرع أ ) قاوبلاىا اهنم "ىث

6 
 ثلاثلا لكشلا نم لوالا برضلا نم جذي (ذ ) اذكه اناق اكو لعفلاب
 سكعلا وه لوقلا اذه ىا ( وهو لعفلاب ج وهف ب . يلام ضعب )

 جرذتساف بلاوسلات ان زج ىا (اهتاث رح نيوكع اذكهو تولظملا)
 تسلاطئاسلا نم ( بلاوسلا قاون اماو ) كسفن ند تاي زللا سوكع
 ةيلكوا ةبلاسوا ةيطرشلا تناك ةبجوم هرقل ةضانلتا كسلا و
 دي رفظم مدعل ىا ( ناهربلاب رفظلامدعل ساكعنالا ةمولعم ريغف) ةّدزجوا
 ىلع ضاّرفالاو سكعاا قيرطب و فلخلا قيرطب لالدتسالاب صملا
 شضيقن س ع ةيط علا سوك ىلعو ةبلاس ١) اناضقلا هذه ع وكح

 بلاوسلا هذه رن ىلع ءالضفلا ضعب لالدتسا ناو ن.رخأثملا
 ضاّرفالاوا فلك اوا سكعلاق يرطب ةيطرششلا ساكعنا ىلعو ةيقابلا

 نقابلا تاؤسلا نتوكع ىف انعملا ق قوت ضعبلا لالدتسا لا قكل

 ةمواعم ريغ لهف ةيط ممل ةيقابلا بلاوسلا اماو لاقف 0 سلاف

 ْق روك ذم بلاوسلا نيوكع ىلع لالدتسالا ةيمامت مدعو ساكعن الا

 باتكلا نم ةيعونةصح ةعقاولا ظافلالا يا (عبارلا ثحملا) بطقل حرش

 ةيم وزالا ىا ( ةيلكلا ةبحوملاةلصتاا اما تايطرشلامزاوا ) نام .(ف)

 || ( عملا ةعنام ةلصفنم :) ةيموزالا ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا ىا ( ناتي

 ميشلا اذه نوكينا اما انلوقك ( ىلاتلا ضيقن و مدقملانيع نم) ةبكمع

 اناسنا مجشلا اذه ناك انلوق قدص دنع اناويح نوكيال- نانامانو اناا

 ةيموزالا ةيلكلا ةبحوملا ةلصتملا ةيطرسشلا مزاتست اذك (و) ناويح وهف

 انلوقك ( ىلاتلا نيعو مدقملاضيقن نم ) ةبكسم ( واحلا ةعنام) ةلصفنم
 انلوة قدص دنع اناويح نوكي نا اماو اناسنا جدلا اذه نوكيال نا اما

 [| مدعل ةبجؤملاب ةلصتلادبق امثاو ناويح وهف انابنا مبشلا اذه .ناكالك
 ةلصتملاّناف ةيلكلاب اهديق اماو امنع بواسم هناف د بلا ىف موزللا

 قوك لاح لمأتف ف ةدعاقلاهذهىف ةدرطه ريغ ةيموزالا ف نوعا ةبحوملا

 ةبجوملا ةلضتملا ىلع ىا ( اهيلع نيتسك اعتم ) نيتروك ذملا نيتاصفنملا

 ةيموزالا ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا مزلتست مل ولو ىا © ةيموزالا

 ولخلا ةعنامو ىلاتلا ضيقنو مدقالانيع نم ةبكس 00 ا لو شل نع عاقل عع عجل ةقفام ةلصفنم | ةظاني ةاضفنم

 ”02) مادام ( بو حجب ) وهام ىغ
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 ىفزجدحا نيعوه ةعبرالاهذه نم نيتلصتملامدقم نا ىنَي (نيئ زحلادحا

 ؤ

 ا

 ةبح ول اةلصتملا ف :( عو را لاعل ل لاك نيع و ن1[ ضيق نه هك ىف |

 ةلصفتملاامأ ) ىلاعت هللا همحر نطقلا جرش ىف رواعسم ةمزالملا هذه ناس و

 نيءنيتنثالامدقم تالمصتم عب را) ةيقيقحلا ةاصفنملا ىا ( مزلتستف ةيقيقحلا

 ةاصفتلانم (رخآلا زكا شيقت ) نيتلصتما يا ( امعانو ) ةلصفنل
 ادرف ددعلا اذه ناك اكو ادرفن كر احوز ددعلا | ده نر الك انلوقك

 رخالامدقم و) درف أاماو ج وزاما 0 اذه ا انلوق ىقدص دنع أحوز نكي

 ضيقن ) ةعب رالاتالصتملاك لت نه نييرخالا نيتاصتملا مدقه ىا ( نيب

 (نيع) نيتلصتملا كلل: ىلات ىا (امه«يئات و) ةيقيقحلاةاصفنملا نم (نيئزحلادحا
 ناكاس وز ددعلا اذه نكي ملاك اناوقك ةاصفنملا كلت نه (رخآلا) ءزجلا
 كيملاثكو ادرف
 عجبا ةعنام نم ةدحا و لكىا (ةيقيقل ا ريغ نم ةدحا و لكو) درف واج وزامأ

 انلوقما زاتساك (نيت زا ىضبقت نم بكرم ى رخال مزلتس) وا اةنامو
 اما *ىثلا اذه انل وب عمل اةعنام هنوك لاح رحشاماو رج اما ءىثلا اذه

 ددعلا اذهامت ا اح وز ناك ادرف ددعلا اذهن

 لاح رحنا ور جاما عشلا اذهانل ودي واحلا ةعئام هنوكل احر حجالاما ور تال
 امهم زج ىضيقن ن م ةيك سع نتا صفنملا نيت اهنمةدحا ولكن اف عما ةعئام هنوك |

 مزل امه زج ىضيةن نم ةبكس ىرخالل امزاتسم اهنم دحاو لكن كملواف

 (تقلاتاةاقلا] :11ةلاقملا) رب ,دتف ماز ءاّتسالا نيعتف لاحم وه و نينيعلا عاتج | عم نينيعلا عافترا

 ناب (ىف)ةثاك ةيسعشل اةلاسرلا ند ةيعوت ةليعم ةصحتمق يىبااظافل كال

 معا (سايقلا)
 لالدتسالا وةيداقتعالا لئاسملا لثم ةيلاعلا بلاطملا ىلع لال دتسالا ةف رعدو

 اهماكحا و اياضقلا ىلع فوقو٠ سارقلا تكاذو ةيعرشلا ماكحالا عسيمج ىلع

 سايقل اوه نازملا نف ىف ىلءالابلطملاو ىدقالادصقملا نا

 دات ىلع ةفوقوم ىهو تاروصتلا دصاقد ىلع نات وة وم اههو

 نهلب ىدابملال يبق نه نازل نف ىف سايقلا ادعامنارهظف تاروصتلا
 لوصف ةسْجج ةثلاثلا ةلاقملاىف ىا (ابف و ) سايقا املع فوقوملا ليبق

 انهه ىدملا وهو (ب ) سر هنوك نايحا ل سا وح ه5 سر هنوك تاقوا

 ٍْإ

 عانتماو ( عوضولانم-,ها لوما ضيقن نوك لامتحال ةيلك سكمتب الذ ةيزج وا تناك ةيلك بلاودلا اماو )

 ةطورسشلا (سكميو)
 ناتصاخلا ) ةيفرملاو
 اذ( 2010 لاسم ةنح
 اًعادو ارو رشلابقدص
 : مادام (بحج ) نه ”ىشال

 ضع قدصا ادال )2

 وه نيح (جب) سلام

 ضرفت انال (ب) سيل

 وهو (عوضوملا) تاذ
 ماوداللا رك دوج وم
 (د) باجباوه ىدذلا

 لعفلاب (ب) سبا وهف
 وعو لوالاءزجلا مكحلا

 تاقوا ضعب ىف ( ج)

 هلل ( عيب 3: نبل هنرك
 تاقوا ع. ىف(ب) سبل
 قدص اذا ( م ) هنوك

 ((ن) ل هتاذا لم
 ضعب ىف ( ج ) هلاو
 (ب) سيل هنوك تاقوا

 (ج ب) سلام ضعبف

 هنوك نايحا ضعبف

 ىعدملاوهو (ب) سبا

 ةينحلا نال ثحب انهه

 اسمكم نوكيامتا ةّملطملا

 اهنم صخالانكيمل ول
 ةينيحلا ملي انهه وامزال

 ىذ ةينيحلا اما ةباداللا

 ىع'ماوداللا اماو ىف

 سيأ )ب سيلام ضءب

 نالف قالطالاب ( ج )
 باحنبا وه ىذلا (د)

 )ب سيل وهف ( د )

 لوال' زجلا ء ع لعءفلاب

 ضع ىف 0 ) وهو

 هنال سبل هنوك 5

 عيج ىف ) ب ( سرأ

 اما ةئاد اللا ةينيحلا مزاي انهعو امزال اهنم صخالا خ نكي مل وا اسكع نوكي امنا ةقلطملا ةينيحلا نال ثحب

 يذلا (د ) نالف قالطالاب ( ج ) سل ( ب ) سلام ضد ىنعا ماود اللا اماو يه الف ةينيجلا



 ميجلا ماودب ءابلا بلس ماودل اعاد (ب) سبا نوكف ائاد.(ج) ناكل الاو قالطالاب (ي) سيل (ب) سيال وه
 ناك را اناو) ماطاو اذه 6 70415 حام ضا انا: تيعلاو تح امنادال ( كن ) "نسنلا نك دقو

 (ناكمنيفناتيدوجولا ٠
 ةقفلط» سكمنيف بنالا

 ء هال قدص اذ اهنالةماع

 يدب ©( 2) نم
 ضعب قدص تاهجلا هذه

 قالطالاب(حعب) سلام
 ( ضرفت انال ) ماعلا

 وهو (عوضوأا)تاذ

 (ب)سباوهف دوجوم
 لوالاءزجلا مركب لمفلاي

 لوقا لءفلاب (جوهو)
 (ج) هيلع قدام هنال

 نيحراشلان ا يجعلاو
 ماودالل ا مكحياذهاولاق

 ( ب ) سيلام ضعبف

 وحو لعءفلاب (ج) وهف
 قدصي مل وأ اضيا طظلا
 ( ب ) سيلام ضعب
 ءرثال قدصا قالطالاب

 ( ج ) (ب) سبل امم

 سكملاب سكعيو اهاد
 نم < الا للا: قوش
 ااد (ب) سيل (ج)

 .( ب ج ) لك همزليو

 عوضوملا دوجول امئاد
 دقو ماود اللا مك

 ىدمتالو فد (بج)
 اللاو ماود اللا ديق
 يلا 1 هنو

 ضع سيا ق دحا
 الا ينتاك الا نانالا

 تدك عم ةرورشلاب

 ناسنا بناكلا ضعب

 لك نذل ةرورذلاب ال

 ةرورضلاب ناسنا بتاك

 را رب ب همت ةئقااولا ةطاملالا ىلا انهم ( ناوألا لصتلا)
 اوال سال ءاطقا يا"( هاسفاو عفاسلا ف رق قل ةئاك باتكلا
 ةغالاىف ( سايقلا ) ىنانثتسالاو ىتارقالا لثم ةروصلا رابتعاب ةنئكلا

 ىا (تلس ىتم اياضق نم فلؤم لوق) حالطصالا ىفو *ىثلاب ”ىئلارب دقت

 : تاذل ىا ( اهتاذا ) ةلسملا اياضقلاكلتنع ىأ (اهنع مزا) اياضقلا
 سايقلا في رعتىف لانا ىلوالاو ةحصتنلا ىا (رخا لوق) ةلسملا اياضقلا
 فلؤم لوق سايقلا ملا لاق نكل رخآ لوق اهتاذل اهنع مزال تللس ى:ه اياضق

 لاف ىتازملا سايقلاىف ةيفيلأتلا ةئيهلا لود ىلع اهيبش ا اباضق نم

 1 كانادلا و," ساقلا تانآذ -ماوهو سافل لصق تلوح ةلوك
 لاقول و قطنملا سايقلا ىف ةيفيلأتلا ةئيهلا لوخد رهظف ءايشالاتايهام
 دوع لدل نيريض'ا ريكذت رخآ لوق هئاذل هنع مزل اياضق سايقلا

 سايقلا ىف .ةئيهلا لوخد ىلع ةثنؤملا اياضقلا ىلا نير وكذملا نيريعكلا

 ليلدلا لاقثيح ةينيسحلاةلاسرلا ىف عقو اك ىلوقعلا ليلدل ان ود قطنملا

 قلعت نال فلؤه صملا لاق هنا ضعبلا لاقو هآ رخآ لوق هنعن وكي لاوقا

 نال هآ فلؤم لوق هلوةىف لوق هلوقو اياضق نه هلوقىف نه هلوق هيلا
 *َىَشَب شيل ضعبلا اذه هيحوتو فلؤم هلوقل اقوصوم لوقلا اذه عم

 اهريغ نموا ءاجملافورح نم بكرملاوهو لوقلاف لمأتلا قح لمأتف
 وهف ةراخلا ءابلا و ماهفتسالا ةزمهك داوملاضعب ىف اطيسب ناكن او ابلاغ

 سنج وهو ظوفلملا اماو لوقعملاسايقلل سنج وهو ىلقعلا موهفملا اما

 . سايقلا في رعت ىف لاق + تلق ناف ىلاعت هللا هجر بطقل |لاقاك ظ وذا سابقا
 ناف رودلامزاي الثل تلق ها 0 اناضق ن

 تلعج ةيضق ةمدقملاا فيرعت نوكل ةمدقملا 7 ذوخأم 1

 رودلا مزا اياضق نم هلوق.لدب تامدقم نم لاقواف * ىحي# 5 سايق ءزج

 هرك ذ ةئءرشب قطنملا عجلا ؤهو دحا 00 وفام اباضقلا نم قملاو ةلاحمال

 ىلع هل ع قانملا تنك ىق ةراوك ملا عوملا ناف ا ادكوىف

 انتلوقك طيسلا سايقلا ىلا فيرعتل الوان, ن نكم ءامه* قطنملا عجبا

 سا سح مان مح لكو ةدارالاب ك رح“ ساسح مان م مجتلا اذه

 اس ىه تامدقم ٠

 '00 ةكللاو ةتنلا ل اتلافا لارا قاوناناآو ةنلا تايزملا ىأ اهتاسزج سوكع- ناب سا رتفالاب ىلا: ةفكقنو

 ةلصتملاب عماجلاف صملا اهديق ةيطرشلاو ةماغ ةندكمب نسعكسب ةصاخلاةتتكمل انا نم عماجلا يف ال تلاخع اذهو ةيصاخلا



 نعو اهندوح | ضيّمن نيد ةدئاملا بلس سا ند ةدناعملا توين نم مزليآل ذا سكعسال ةلصفنملاه يف لاقو ةيموزالا

 ذحاولا فلا ةدناعم زاولت ر شالا

 بكرملا سايقلاىلاو ناويح حجشلا اذهف ناويح وهف ةدارالاب كرح#
 ضح ناويح لكو ناويح نايك لكو ناكملا "ىلا اذه اًنونت<

 ةيضقلا نع اياضق نم هلوقب زريحاو زيححم ءىثلا اذهف زي“ مسج لكو

 ىعسل .انهناف. اهضيقن. سكع و: يوتسملا _نيكعي اهتاينل ةمنلملا ةدجاولا

 انلوقك سلا تورانصلا نم ةطلاغملالثم لاخدال تلس ىّبم هلوقو اسايق
 سايقلا اذه اف ناويح ناسا ل كف ناورح رج لكو رج ناسنا لك

 امتامدقم اف ليث او سفانلا« 50 اهنع مزل 1 ةطلاخغم

 ءارقتسالا اما [ىهذع امك ولدم 9 نا ىد * اهنع مزايال تاس اذا

 لك نال غشضملا دنع لغتالا هكف كرم ناو.ح لك اانا وق لثم وهف

 كري ناسنالكو اهريغ اماو كم« اماو سرف اماو ناسنا اما ناويح

 لكو غضملا دنع لفسالا هكف كرحب سرف لكو غضملادنع لفسالا هكف '

 غضملادنعلفسالا هكف كري اهريغو غضملادنع لفسالا هكف ك رح كعم

 لفسالاكفلا كيرحن نا عم غضملادنع لفسالاهكف كرحن ناويح لكف

 هباشم ا انلوق 1 وهف 0 اما : ا حس ىف 9 م

 هحابتا 1 ةرعلا ا ا 0 ل 1 سايق نع

 اهتطساوب ةاواسملا سايق مني ةيبنجالا ةهدقملا قدص نا هناف درطم ريغ

 واسملا ةدانىف _ ةيينحالا دم دقملاقدصتو ججايال بذكتلب قدصت ناو

 قطانلل واسم كحاضلاو كحاضا واسم ناسنالا انلوقك امتاد ةيفرظلاو

 واسم وهف قطانلل ىواسلا واسم لكو لوقنف ةروكحذملا ةجشنلا ىلا

 هجاتنا نكل قطانلل واسم ناسنالا انلوق ىناثلا سايقلا جنيف قطانا

 انلوق لثم ةيفراظلا ةدامو ةيبنجالا ةمدقملا قدص ةطساو ةحينتل هذه

 تيبلاىف اعثاملكو تيبلاىف اعف ةردلاف تيبلاىف ةقللاو ةقملايىف ةردلا

 ةطساوب اضيا ةيف راغلا ىف هجاتنا نكل تيبلاىف ةردلا جنيف تيرعأ قا وهق

 ةناببملا ةدام ىف ةيبنحالا ةقدقملا قدصت دقو ةيبنجالا ةمدقملا قدص

 نيابم ناسنالاف رجألل نءابم سرفلاو سرفال نبابم ناسنالا انلوقك

 ك0 يب ب ب ب ببي سبب بب-ب---بتبلصا : سل

 نإ

 توب ئييمانيب ةدناعلابلسنم مزايال كلذكو نيضيقنل . © ٠7ه )
 ضيقت نيب ةدن املا

 رخالا نيعو اهمهدحا

 ءىثلا نوكيال نا زاوجل
 نم "يشل ادناعم دحاولا

 هناف ديز لك اك ضيقنلا
 لاقو ورعلك ادناعال

 ةيقافتالاةلصّتملاهيفاضنا

 سكن ةبج وم تناكنا
 قدص اذا ىندا اهسفنك

 اذا نوكيدقواناكالك

 هفافتا د ٍّ (با)ناك

 ةقفاوم مدع قدص مزاب

 ىف ) بالو )0 مدع

 ناكنا ةنمزالا لك

 ضعءب ىفو ايلك لصالا
 اًسزج ناكن ا ةنمزالا

 ةّدفاوم قدص مزاالاو

 ىف ( بالو (ج) مدع
 ناك ىتلا ةنمزالا ضع

 اهيف هلامفاومو (ج)
 نيضقنلا ةداوم مزليف
 ةعوادملا, دحاو يش

 وحو عقاولا ىف اميفدصا

 ةيلاس تناكن او لاحم

 ذا الصا 0

 نم مزايا
 ةقفاوم 0 )0
 ( بالو (ج ) مدع

 قدص نوكينا زاوجل
 (با) مدعل بلسلا كلذ
 كلت ( تناك ةبجوم

 ( ةيلاض وا ) ةيطرشلا

 رينف ( ةيئزجوا ةيلك
 ىا (ساكمنالا ةمولعم

 ىهساكمت |مدعو اهساكمن ا

 ةّمفاوم بلس

 موهعل 1 امو نم واعم ريغ
 0 ا ل ا

 دمتي سيلام ضءب بذك غ٠ ةرورذلاب دعي الخلا نع ئىثدال قدصاف ةطيسإاتايلعفلا اما مواعم ساكعن الام دع
72" 5 2 



 .بدكعم روك ذملا ضرفلا ىف ناكمالاب ديز توكرمالب راجلا نه ؟ىشال قدصلف ناتئكملا أماو ناكمالاب الخوهف

 راجل دز توك ع نم: شال © "8٠١ رن  قدض ةرورض ماعااناكمالاب رامحب ديز بوكرع وهام ضعب
 ا

 رم ل ْ هذ 0 و ةرورضلاب

 مما الاف لاق هنال رظن

 5 1 كاوتلا اما
 ساكمت الا هم ولعم ريغاهذم
 ىلع ناهربلا هال ىلا

 نم ل ل يقام
 هب اه_ساكمتا مدع الو

 ساكمتا مدعي عملاو
 نا ةعيدلا

 مزلي مل ضعي لصح
 مظل امدعل صلأ هلوصح

 نلاوسلا

 ءامدّدلإ بهذ ناهرئاب

 اما عيبا ساكمنا ىلا

 هنالف ةطيسل اتايلمفلا
 نم ”ئث ال قدص اذا

 ج) ضعب سيلوا (ج)

 ضعبف قالطالاب ( ب
 قالطالاب (بج ) سلام

 *ىث الف الاو

 ىش الف اكاد (جْن)

 ( با)' سدا (ج) نم

 ج) لك همزايو اًئاد
 ءىثال ناكدة واكاد (ب

 قالطالاب ( بج ) نم
 نا مال اناا درو فه

 سدا ( ج ) نم "ىثال
 ج) لك مزلتسا (ب)
 ةلودملاةيلالا نال (ب
 ةادملا ةيح وأ! نف معا

 نم 'ىثال ناب بيجاو
 ةيلاس (ب)سل (ج)

 واسم ىهف لوم |ةيأ اس

 نائنكملا اماو ةيجولل
 ىشال قدص اذا هنالف

 ضعب سيلوا:(ج) نم

 ابم لكو رحجأا ناب مذال نايل ا
 ع انلوقك هل انملاةداموؤ نيبال هم دا ةمنكسلو روش

 نبم ناس الاف رد لل نءابم وق رخل 3

 ناب
 نيابملا نه و نيابقاا( ذه قةينجبألا 0 ! نءايمر - 0 حملا

 نبق نابشالا:اثلؤف مجايالف ةباد6 تايد نبه وهف 3 ويحل ل 3

 قدستحإلا ةمدقملا تذكتو ةسندالا ةمدقملا تذكل ةلاغال ناوي

 انهن ؟ناتزل او ىساألا تدصن لالا اناوقك اه اذ كضصنلا ةذام

 هدانا ال لكطت كيمو لتتلاوق نها ةدحالا ةمدتشلاو:ةعرألا

 سايق نكيمل دارطالا مدا وهفدن سلو ةءبرالا عبر دحاولا نوكلل

 امتاذل لوب فيرعتلا نع صملا هجرخا اذلو ايئاربم اسايق ةاواسملا

 ىرخالاعوضوم نوكي ىلوالال و قاعتم نيتيضق نم بك مه وهو

 ا نلا همنا ىوايكلاك ماك ؟قومملا مقاوم لوألا كار نوكأ
 لك نافاجتاذإهلوه سا.قلا فيرعت نع حرم ةثلثلا لاكشالا نا لبقو

 سكعلاوا م قيرطب ذارلا ةطساو ع امم دحاو

 بيجاو دارفال اعماج فيرعتلا نوكيالف اهتاذل اهنمدحاو لكمجأبالو

 ةراغل ةلماكلا ةينحالا وه ةاواسملا سايق ف ةمر ,هل | ةمدقملاب دوصق ملا نا

 ةونعلا و فلخلا قيرطن
 ةلاماكريغ ةيدنحا وهف لوالا مم ل 00

 !ناكش الا 2 رك الف أهدف ةوزطا ذاع

 هنلنلا ناك شالا دم دعاو لك نا 8

 0 د>او 7 ةمرفلا ةمدقملاو مودا

 اهناذل هلو في رعتلان ع ةذالا

 3 قانا دنع لمك ئانق ذ

 "ردم ىلا كلا نك عود اهحناعالب ”اهلاقلوه اكان انهحااتناأو

9005 
 ىلا رظنلاب اهجاتناىلع هيبنتلاىلا ةثاثلا لاكشالا جاتحف جاتنالا نيب

 نيكل ذو يال |( قي رطب ناوألا"ليشلا ىلا ةئلثلا ناكشالا درو ا غالا

 جاتا نافاهجاتت مازاتساىلع هيبننلا ليبق نم وه اما ضارفالاو

 نهذلالاقتنا هارغص ناف ايعيبط امظن هنوكل ىهع د. نب لوالا لكشل

 'ةعبرالا فصن دحاولا اناوق محايالف ةبذاك ةعبرالا فصن وهف

 وه ىذلا لوالا لكشلا ل دادزريسالاب هنينتلا ىلا جات ققح

* 
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 ةعيبطو هاربك ىف ريك الا لآ طسوالانمو طس والا 0 رغصالا نم ْ
 ضعيف ناكمالاب (بج)

 قاب وجو ةرورضلاب )ج١ لك هم زايو ةرورذلاب 6-5 0 (خ)"ش الف الاو ماعلا ناكمالاب (حب) سدلام

 :ناك الك قدبم اذا هنالف ةيحوملا ةيموزالا ةلضتملا اماو اهدفنكا ساكن ال ةيرورشلا ةءااسلا ناب درو لمصالا



 هلمجت ( ب )١1 ناك (دج) نكيمل اذا نوكي دقف الاو ( با) ناك (د ج ) نكيمل اذا ةيلار يلف د يف (ب) 3

 اناوق ىلا نيب لا للا وعد )شاد نكي الث اذا هنوكي دق جان لصالا ىرغص

 جاتنالانيب نوكيف ايعيبط اماظن .لوالا لكشلا نوكف تانك ناسنالا

 لاكشالاب فيرعتلا :ضقتن الف نءرخأتملا دنع ءاينغالا ىلا رظنلاب. اهجاتنا
 نمايق ةثلثلا لاكشالا نم دحا و. لك نا ءامدقلا لاق ناو يهدنع ةثلثلا

 فلخلا قيرطب تايثالا ىلا جاتحم لبنيب ريغاهجاتن مازلتسا و لماكر يغ
 نمل والا لكشلاىلا ةثلثلا لاكشالا در نوكيف ضاّرفالاوا سكعلا وا
 لكشلا عوقو نيرخأتملا لوق دؤيو ,هدنع اهتاساتنا تاسبثا ليبق

 ىف قازاتفتلا ةمالعلا ىناثلا ققحلا لاق ىتح مركلا نارقلا ىف ىتاثلا

 نيلفالا تحاال لاق لفا الف ىلاعت هلوق نا عيدباا فرطىف لوطملا

 ةيونعملا تانسلا نم ىتالكلا بهذلل لاثم مالسلا هيلع مهاربا نع ةياكح |

 ىنا زاتفتلا روض وئناثلا لكشلا نم سائقي آلا هذهنا قازاتفتلا لاقو

 قيرطب بك اوكلاةدبعدر ىف مالسلا هيلع مهارب|لاقهناا ذكه ةيآلا لأم
 سس كرا 2 00 قيرطب و نا 6

 لن ادا !!عالطالا كدا بي ا

 ىلاوراظنالات ارب رص: ةموسوملا انتلاسر ىلا عجا ريلف بك اوكلا ةديعب

 لكشلا ناك اذا و:تاد"الا تتكن م راظنالا تارءوصتب ئعتملا اهحرش
 الماك اسايق عبارلا و ثلاثلا نكشلا نمدحا و لكن وكيف الماك اسايقىناثلا

 بهذم رات41ناربظف ادج عبطلانع اديعب عبارلا لكشلا ناك ناو

 هلودو 8 للعلا ىلع لاعشالا 2 رعتلا قر فاك نو نب رخأملا

 ل اا ءاق مازاالا قير د صايقال ةيلعافلا ةاعلا ىلا ةراشا تا

 ةاعلا قىهىلا ةاقاعلاةوقأل | وهوماللا 07 فل وم نم هأ زاب ماللا محن 2

 ةرْومةلقاعلاةوقلا وءىثلا ىف رتؤيام ةيلعافلا ةلعلا ناف ساقيلل ةيلعافلا

 هل كامرا دارحل اذكو هلديلعاف ةلع نوكتف لوقعملا سايقلا ىف

 ىلا هن لصام ةيروصلا ةلعلاناف ةقاطملا قيرطب سايقلل ةيروصلا

 مام ا را يبل( ب باييبس | باب أذ ]1 ]1 ]| | 1[ ا  ز ز ز 2 ة6ة6ذ6ذ ذة ذ ذة6ا6 1 | مااا ا

 جدد 2 - ا

 | ىلع هيبذتل لبق نم نم لوالا لكشلا ىلا ةثلثلا لاكشالا در نا رهظف

 (با)ناك اذان وكيد

 دقو (د ج ) نكي مل

 ناك الك لصالا نوكي

 مزليف (د) ين (با)
 نيضيقنال(با)مازاتسا
 هم ازلتسالا ص وهو
 درو نيضيقنلا عامجا

 انلوق ةلاكتسا منال اناب
 نكي مل اذا نوكي دق

 توبثل د دم (د ج)
 نيب ةثرجلا ةمزالملا

 ا اك واو نيرا ىا

 نم .:ناهربد . نيضيفن
 هناوهو كااثلالكشلا

 قف ناضيقنل اقةدعالك
 قف الكو انمحدجا

 2 رخالاقفح ناضيقنلا
 د>|ققحن اذان وكيدقف
 نازاوجللاحم نيضيقنلا
 لاحاوالاحم(با)ن وكي

 لادا مزلتس نا زاح

 دنع علطماحراش لاقو

  ةيطرشلا ةسزجلا ققحم

 لكن يب. ىنزجلا موزللا
 ربتعي لول مزاياه ني عا

 نا ىاأ مدقملا ءاضتفا

 ى لخد مدلل نوكي

 سيو موزالا ءاضتقا

 كلذرتسي مل اناف كلذك

 هريغ لب موزلملاوه نكمل
 رومالادحا لاش دقو

 مدعاما اعطق عقاوةثلثلا

 اماوءزجاللكا !مازلتسا
 ثااثلا لكشلاجاتنا مدع ْ - قيرطب سايقللاةيداملا ةاعأا ىلا ة هر 6-2 أب ارضق ٠ م هلودو لعفلاب

 ١) ١ي ةرانعانيهااضقلا ان * ثلا هه لصح ام ةيداملاةلعلا ناف
 ةمزالملا توشإ اماو | يرتصلا نم ةرابخاتنهااشفلاو ةوقلاب ”رقلا ذ لصعتا

 ةلضاملا تايطرشلا نم

 ١ 02227 207220 2 2 م مس ممم سس ب تع صم مسج ووو مس يسب جت مج ب ومس م مس ب رم مص سو عم

 ءزجلا مزاتسي لنآ ( لكت انال كلذ داوملا نم ع ةيموزل ةيلك ةيلاس قدصت ال نأ مزايف اناك نسما نيب ا

 ندب لينا دك جتنا تاو ىتاثلامالاوه كاذف كلاثلا لكشالا جانالنا اماف همزئتس!ناو لوالامالاوح كلذف



 مزاللاناكذا هنا مالكلا اذه نء دوصقملاو نيضيقت اناكواو اناك نيش ىلا. نيإ ةئرجلاةمزاللل جنم كااثلأ نه
 ضرقنلا يح نيئش © :7١8 لكنيبىزجلامزالتلا سيل و نييعالا ىلعال ىؤمالا كلت دخا
 فيكف عوقوا ىلا ةثلثلا|
 هةلبعتما امأو هب مع

 هنالف ةبلاسلا ةيهوزللا
 اذا ةّتبل نسل قدص اذا

 (د) 5 (با) ناك

 0 اذا نوكي.دق قدص

 (با) ناك (دج) 0
 ةيئلانعيل قددل الاو

 (بافد) (ج) نكي ملاذا

 ناك اذا نوكيال دف

 (د) (ج) نكيمل (با)
 اذا ناوكي. دق, همذليو

 نال. (د 9 (ت'ا) ناك

 نكي امل اذا (©«ب ا)

 (د ج) سيل امزاتسم
 هضيقذل امزاتسم ناك

 نا زاوجل درو ةلعاف

 اهتراتدم ؟ينتلا قزوكيال
 لكاناف نيضيقنلا دحال

 و رم لك | مزلتسيال دينز
 عب ارلاثحملا) هضيقنالو

 اما تايطرشثا !مزاول ف

 ةبحوملا ةيموزال اةلصتملا
 (ةلصفنم مزمل“ بف ةيلكلا|
 عطب اةمئام) ةيلك ةبجوم
 ( مدقملانيع نم ةيكرم

 ضيةنو ةلصتملا مدقم ىا
 ةلصفذم مزلاسو ىلاتلا

 ولخلاةمنام) ةياك ةيج وم

 نيّقن نم ) هيك

 نوكلاح ) ىلاثل نيدو
 اهاد نيك اعدم ةلصفنملا

 عىوع ديلا ؟كفمتلا عا

 لك نا ىنمع موزالاف
 ةيلك ةيجوم ةل_-عذتم

 ةلصتم مزلتسي عا ةمئام
 ه ااهمدقم ةيلك ةبجوم

 مدقملا

 روفالاب رقا

 | هلوةو مهفاف سايقلاةدام ىربكلاو ىرغصلانه دحاو لكو ىربكلاو

 ' للإ ةناغلإ ةلفلا نان سانغا تئانلا ةلقلبلا ةناثا
 | ركفلالواىهو ةجتنلا نع ةرابعرخ آلا لوقلا اذهو لمعلا رخآ رفكلا
 ةبئاغ ةلع هآ رخآلوق اهنِغ مزل .هلوق نوكيف هيف لمجلارخآ و :سايقلا ىف

 نيتيضقلا نم ةبكرملا ةيضقلاىلع قدص» فيرعتلا اذه تلق ناف سايقلل

 سايقلا رازغا نه اهلا عم ضيقنلا سكعو ىوتسملا سكعلاب ة«زاتسملا

 رايغالا نع اعلام تقل رعتل ان وكي الف

 ' ىف ىربككلاو ىرغصلاك ركحلا ىل> ةلقش» اياضق سايقلا في رعت ىف

 ” االينلا:ىل دياتللعالا ةمدهلاو ةيطؤتملا ةهدقملا لثمو ىازقالا

 نبل دلكرملا نما قاثملا

 ةيضقلا نوكي الف ةيديقلاب ىلوالا ةيضقلا ىلا اطوب م هنوكل ةيضقلا

 نا مزل الاو قيقحلا مكحلا ىلع ةلتشم ةبكرملا نه أزج .ةعقاولا ةيئاثلا

 الا قاف لطلب هذال وكن تاففح 0 ةدحاولا ةيضقلا ىف دجوب
 فيرعت ح قدصيالف دحاو ناىف نييقيقحلا نيمكملا كردتال ةطيسب

 لو تاتومالا ةروصيىف لب ةيقيقح ةيضق

 | ىوتسملا سكعلاب ةمزاتسملا :نيتيضقلا نم ةبكرملا ةيضقلا ىلع سايقلا
 فيرعت نوكيف رايغالا نع اعنام فيرعتلا نوكيف ضيقنلا سكعو

 ١ كسر ااخاولا وسيتو رق ىد الق نوكذملا لوقا قاقراشاتا الخ نسانعلا
 لصفلا نمو بيرقلاس نجلا نم ابيكم فيرغتلان وكيف بيرق لصف هيف

 دح وهف بيرقلا لصفلا نمو بيرقلا سنها نم :بكض لكو بنرقلا

 نا ىنانثتسا ) سايقلاىا (وهو) مات دح سايقلا فيرعت نا جنيف مان

 ةكقنلا ضيقن ىا ( امضيقنوا) ةحننلا ةروص ىا ( ةدكنتلا نيع ناك

 00١ 1انناب قافتسالا لفلبقلا تا فخ «سانقلا قب خلان( هف'ةرك ذم )
 ةادا ىلع هلاقشال اًنانثتسا ىعس امناو. ( لعفلاب ) اهضيقنوا ةححتنلا نيع

 11 رو ثلا اضل كوصقملا نادجاف

 تيم وسم + ١ اص يحسم هما. ممم مااحص تح

 ١ ةيطرشلا مدقم ءاامضيقن وا ةكننل ا نوع ناكن ا هلوق و نكل ىنعا ءانئتسالا
 طرسشلا ىلع ءز+لامدقت ناف نييف وكلا دنع الان ىتانثتساوه هلوقو ةلصتملا

 هذهو ىنانثتسا سايقلاف ةكروعو بي رسصبلا دنع اهابقام ة هلي ره ا

 اذا موزالاو بر ىلع 1 0 )حج ( لاش رخالان ع اهيلانو ةلصحقد 0 دحان

 ىلك ءوزا نيرا نيب ناك اذا قع ( موزالا لطب تول اك 0 5 ١ ):امزلتسم (ج) ناك

 | ةلصتملا هذه ىلا وا ةيفاكلا رخآ ىف بجاملا نءا لاق اك زئا مهدتعا

0 



 نيب نكي ملواو مزاللا مدع عم موزلملا تبثف امهعانجا زاجل عه عنم مزاللا ضيقنو موزأملا نيف نيب نكيملواف
 منم مزاللا نيعو موزلملا ضيقت 2.0

 | ةلمىهف نامزالا رابتعابو عامجالا ةنكملا عاضوالا رابتعاب ةلصتملا ظ
 | ىف قبساك ةلم# .نوكتولو اذاو نا ةملكب تامعتسا اذا ةلصنتملا ناف أ

 هلوقوةيلمح ةيضق ىنانثتساوهو هلوقن | لاش 9 6 !و ةيطرشلا لصف

 | تلا ( اذ ( اذه ناك نا انلوقك ) لجلا محلا 3 مينا نبيع ناك نا أ

 (وهف مسج) مجشلا اذهىا (هنكل زيحم) متنا ذك (وهفاعسج)

 هنيعل هنيعل ) زويانل اوه زيهم مجشلا| اذهانل وق ىا (وهو زم“ ( ميشلا اذه اذه ىا

 ىةروك ذم ةنتل تناك اذا تاقناف لعفلاب .سايقلا ىف ىا هش رك دم

 نم ىئانثتسالا ف روك ذماهضيقنوا دنت | نيع ناتلق رودلامزلي سايقلا

 مكحلا نع نام راعامهنا ثيح نم و سايقلا ةمدقم نم نأ زجامهنا ثيح

 يانا ومدقملا قال ىلاتلا نيب و مدقملانيب ةلصتملا ةيطرسشلا ىف مكملا ناف

 نم مدقملا و ىلاتلا ىفةلصتملا ةيطرسثلا ىف مكمل نا ةيبرعلا ءالعلا لاق ناو

 نم ىنانثتسالا س ايقلا ىف ةرجتتلا نبع رك دول رودلا مزاياعاو ديقلا ليبق

 ثيح نم هيف ةحشنلا نيعرك ذاذا نكل سايقلا نهةلقتسم ةمدقم هنا ثيح

 نكل ىا (هنكل اناقولو) رودلا مزليالف سايقلا ةمدق» نم ءزج هلا

 عبثا اذه-نا ىا ا ىا (هنا) لوقلا اذه ىا (ميني زيصم سيل) ععشلا اذه

 ضيقن ىأ م تاكحتلا نم ىناثلا قيرطلا نم م سيل)

 نبيع ىا ٠( نكي لذا قاررقاو) سايقلاىفىا نقلا نول دن روك ذم) لوقلا اذه

 سايقلا نا ىنمي لعفلاب سايقلا فار وك ذم ىنا (كلذك ) اهضيقنوا ةشلا

 ايناريقا ىعماما ولعفلاب اهضيقنوا رجدنل | نيو هيف رك ذب ملام ىتارقالا |

 ركاذش ذك طي والا رك الا ودعم الاي وعا# نم هيف ل ةنراقمل | ||

 نآف لغفلاب رك ثالو ةوقلاب ةمهنل | هذ 0 تل داوم ىنازقال. ىف أ

 نيوكي ناءزا لعفلا: دق رك ذنالاك ة وقلابىئارتقالا ف ر 0 ةتتلا |

 رك ذكيذلف ىنجالا مزاتسيال سارقلا ناعم سايقلا نم ةيبنجا دما | ظ

 رايتعاب سايقلا ميسقل ةرابعلا هذهو ىنارقالا ايقاف دمنا نم [|

 ايتعاب سايقلانا لاعب نا قيرظإ ىارتقالا و ىنانتس الا لل] ةروصلا

 هيقر كم اماو لمفلاب اهضيقنوا ةحتنلا نيعدهيف رك ام اما ةروصلا |

 اهضيقنوا ةدتنل|نيع هيف رك ذاملكو لعفلاب اهضوقنوا ةحتتلا نيع |

 ا

 0 سل هل

 [ضيا مزاللا مدع عم موزاملا .تبثف امهءافترا ناجطولخ

 اذا ىا لاصفنا لطبو أ

 مجب عنم نيسعانيب نأك
 لك نيد نكيملولف اي[
 0 امهم ا

 رخالا نبيع ممامخدجا |

 ىلع لاصفنا نوكيالف

 اذاو عا عمم ليبس

 ولفولخ نييمانيب نأك
 لك ضيف نوكي مل

 امزاةدمامهتهدحاو 5-6

 توبئزاجل رخالا نيعل
 رب دمت ىلعام> دح | ضيقت

 نوكيالف رخالا ضيق
 ليبس ىلع لاصفنأ امهنيب

 ةلصفتلاو) وللا عنم
 اهلامشال ةقيوحلاةيدانعلا

 وللا عنم و عملا منم ىلع

 عيرا) (مزلتس
 نينثا مدّقم» تالصتم

 امهيلانو نيث زجلادح | ىلع

 . نكيملاذارخالا ضيقن

 ني زجلا نم لك نيع
 رخالاضيقنل امزاتسم
 و مذا عنم ام: نكيمل
 نيرخا) نيتلصتم مدّم

 نئزجلا دحا ضيقن
 (رخالا نيد امهيلانو

 لك نيش نك مارا
 نحل امزلخ ع طمهنم
 عنم [مهنيب نكي مرخالا

 نااما انلوق الثم ولخلا

 عوز ديد هوكي
 ناك الك انلوق مزاتسي
 ادرف نكي م ايكو احوز

 نكي. مادرف تلك اكو! 1

 ةقيقحلا ريخنم (دحاو اجوز ناك لكو ادرف نكيملا )١5( لكو اذرف ناك اجوز نكيمل اباكو اجوز ٠
 مزلتسي نريمانيب عثجا عنم نا ىنعي نيئزجلا ضيقن عم ةبكرم ىرخالل ) ةمزاتسم وللا ةمنامو عذعا ةعنام ىا



 ئيصعا نيب ولخلا عنم اذكو عاعنم لطبف نييتعماامجازاجل نيضيقنلا نءولخلازاجو اذا امهضيقن نيب واخلا -

 - ولخلامنم لطبفنيبتملا عافترا زال 46 5١١ ) نيضتنلا عامجازاجواذا امهضيقن نيب 1 عنم :ضيقن

 نا اما قدص اذا الثم
 الوااناناكىثلا نوكي ٠

 سكملايوولخلاةعناماس رف

 (سادقلاى) ةثلاثلاةلاقملا

 هد خدم 6
 قيدصتلا ىلا لاصتالا

 هلَةلاَمأا عضو سايقلا

 انضمي دن
 هفةحخاوا ن 5 ليثلاو

 (لوصف ةسجل اهيفو

 نيرا 'لاوالا لئفنلا
 سايقلاهماسقاوسايقلا

 لوّدعم بكس ىا لوق

 ىلع سايقلا قاطيدقو
 اياضق نم ككزملا ظفلا

 مزا 'اهيناعم- تاس اذا
 لوّدءم بكى ءاهئاذل اهنع

 فد رعت لمع مأ اعاو

 ىلا ح جايتحال هيلع

 تاساذاهلوقىف ليواتلا
 رخآلا دق.“ نالو

 نا ىغذتقت رخالا ىف

 وشل وسلا نشماذعد
 ةهيخالو كائهو انهه

 كانهه هيدوصقلان اى

 هنالو ل ودما|بكرااوه

 ةيون ليبق نم ناذغ
 لولدملا مساب لادلا
 علاطملاح راش لاقفلوم

 د الع سم يع

 (اياضق نم ه) قلءتيل ركذ

 تلقوا كنال ليقو)
 اما انانطغ :نمالوق
 لوقاو اهنم ضع هن اةئم

 لوّملا ركذ اذه ىلءف

 دوصقااو كردتسم

 لعفلاب اهضيقن وا ةكنتلا نيع هيف رك ذب ملام لكو ىتانثتسا وهف لعفلاب

 اماو ىتانثتسا اما سايقلا نا جياتنلا لوصفملانم جنيف ىناريقا وهف

 ناعون ةروصلا رابتعاب سايقلاف ناعونوهف اذك هناش ءىش لكو ىناَرقا

 ىر ءعص ةمدقملا هذهو (فلؤم م 1 انلوقك ( بواطملا وهو

 اهلاقشالو مسج هلوق وهو رغصلا دحلا ىلع اهلاقشال ةيلك ةبجوم
 هذهو (ثداح فلؤم لكو) لك ظفل وهو ةيلكلا ةبجوملا روس ىلع

 ثداح هلوقوهو ركالا دحلاىلع اهلاقشال ةيلك ةبجوم ىرك ةمدقملا

 قلرفالا قئانقلاو هنو .نكوقلار ذم ىئا (مجد) بولطملا لومت هنوكل

 سيل و ثداح مسج لك اناوق )

 (هيف اروك ذم) ةحنتلا ضيقن ىا لوقنا اذه ضيقن ىا' (هضيقنالو)

 ىارتقا .نئايقلا اذه:(لعفلاب) سايقلا .اذهىف: ىا :لوقلا. اذه ىق ىا

 ملام لكو لعفااب اهضيقنوا ةعلتلانيع هيف ركاذ ملام سايقلا اذه نال

 سايقلا*اذهف ىنارتقا وهف لعفلاب اهضيقنوا ةننلا نيع هيف ركذ

 نإ سنا ودول ومتقلا» ىا: (ةياسه

 | (ىعس):ىنارتقالا سايقلا ف ىا (هيف بولطملا عوضومو) ىنارتقا

 0 اواهارلا لق صخالاو باوملا لمست ق فلاب واس. ناك ناو :هلومي

 ىف رغصا ادح بولطملا عوضوم ىمس اذل و رغصالاب هتيع#© بسام

 رغضا ادح بولطملا مدقم ىطرششلا ىنارتقالا ف ىعسب اذكو ىتاّرقالا

 اذه ناك الك انلوقك اهلاتبو ءاسخنا اييلغالا وق ةنطربشلا: مدقم وكيل
 اكمل مك داوملا ضعب ف هلاب واسم ناك ناو لاويح وهف ان امسنا 02 لا

 رغصا دج ةيطرشلا مدقم 1 قطعان وهق_ انانبنا' 6 اذه ناك

 ةفلتعو تاع 5 ةدصم 0 ب تاولاحمل تل نفايقلا

 عم و سايقلا نم 'ةلوصحو 4م وز رايتعاب 0 0 سايقلا نم

 تواطملا ىا (هلومم) 10 )وز سايقلا ىلع همدق رابتعاب ىوعد

 اذا ةيطرمشلا ىلا ىعس اذكو ىلجلا ىنارتقالا ىف اذه ةتلج ناكاذا

 أ ْ ذا ةيكرم تناك ناو اهضيدن سكعوا اهسكما ةءزلتساا ةدحاولا ةيضقلا هبج رخو رثك اواناتيضف اياضقلا نه

 مالا سفنىف ةقداص ةلسم تناك ءاوس اياضقلا كلت (تلساذا ناتيضقال) ةدحاو ةيضق ىع فرعلاىف لاقي



 هنملوقب نا بسنالا (اهنم) امك ولدم فلخت ناكمال ليثتْلاو ءارتتسالاهبجرخو هريؤواانس امور (مزا) الوا
 نمو اهندلب تناك فيك تامدقملانم مزايال رخالا © 5١١ ]© لولا ناللوقلا ىلاريعغلا عجريل

 ها ىناّرقالا ف اذه ةيطرش بولطملا ناك

 ابا مك وان دقيقح تنلك_ءاوس (ةيظقلا و) بلغألا رابعا مل ١
 ةمدقم فيرعت قدصي نال ةيمكحلاوةيقيةحلا ةيضقلا نه ةرضقلا انمع

 فيكلا بسحب تناكءاوسش طورسشلا ناف سايقلاط ورش ىلع سايقلا

 ناف ةيمكح تامدقم ىهفا نساك ديلا نيس وأ م كلا ني وا

 نانقلاى ةيانثتمالاو ةيط رثعلاةمدقما ولا رقالا ف ىركلا و ىرغصلا

 باحجناك ةيمكح تامدقم سايقلا طرشو ةيقيقح تامدقم ىناتثتسالا

 باس نانةليلدلا بيوت كوالا لكشلافا يرركلا ةيلكو يسم
 انلوقب اهتم دحاو لك لؤي ليلدلا بيرقثو ىربكلا ةيلكو ىرغصلا

 مئات ليلذلا: اذه قءوساو ةللك ئاركللاهذهتو.ةيخ وم ئىرغصلا ذه
 .ءاوس (سايقءزج) ةيضقلا كلت ىا 98 ىلا) ةيضقلاو بولطلل

 ىريكلاو ىرغصلاك قيقملاءز :لاوا كح واانقيقحأ زج ء 0 ناك

 (ةمدقم ىع هن) ىركلا ةيلكو ىرغصلا بتاحيالا ليم ع ىلإ ءزجلاو

 امهناقىربكلاو ئرغصلا لثم :سابقلا ةمدقم ةيضقلا هذه ىعش ىا

 ىىربكلا ةيلكو ىرغصلا باحنالثمو سايقلا نم ناتيقيقح ناتهدقم

 اذا فيرعتلا نا لعا سايقلا نم ناتيم< ناتمدقم امهنافلوالا لكشلا

 فيرعتلا لعجاذاو فيرغتلادرط ىع“ الو#فرعملاو اموتقوم لعج

 سكع و نييقطثاادنع فيرعتلا

 تطرقت اخ نآاو طيوضاوم قدرعلف ضاقت قعخ قاردي رجا دنع تاركا
 ا 0 اعوضوم فرعملاو و

 لعج نا ةيرعلامولعلا ءاذع دنع فيرعتلا درطو قطان ناوي سيل

 ىف انلوقك الوم فرعملا ضيقن لعجب ناو اعوضوم فيرعتلا ضيقت

 ميشا هرك ذاك ناويحن سيل وهف قطان نا ويحن سيلام لك ناسنالا في رعت

 ماللا لوخد هصاوخ نم و بجاملا نيا لوقيىف ةيفاكلا حرش ىف ىضرلا

 ْ لك ناف (رك ) ادد ىطر

 ىف مع' ىطرثلا بولطملا ىلاتنمو للا بولطملا لو نم دحاو

 ىعساذلف ريك الاب هتيعما لسان رثك الاو ادارفا شك | معالاو بلغالا

 الج ىطرشلا تولطملا ىلا: نمو لخلا:بولطملا لوم نم دحاو لكأ|

 ةينلأتلا ةزودصلا

 ىلع اهيبنت كلذ نوكيف
 الخد ةروصلا نا

 1كلكت ءاشالا]
 ةمدقمال ىا (اهناذل)

 نوكي اهو رف وهن نع

 دودحل .ةؤلاخ اهدودح

 ىهو سايؤلا مدعم

 ةمزال ريغ ىاةيبنجا اما

 ىاك نيتمدّقأا ىدحال

 و(بل)واسم(1) انلوق
 واسماف(عأ) واسم (ب)

 لكق دصةطساوب (ع)
 انقوة واس والاد
 ةمزالوا ةيدنجا ريغ

 ىإك نئمدقلا دحال

 بجو رهوجلاءزجانا وف

 نهاوملا عافت راهءافنرا

 رهوجل سيلام لكو

 رهوجلا ءزجف

 : ضيقن .سكع ةطساوب
 لكود»و ةيناثلاةمدقملا
 عافتازا هعافترا بج ونام
 اء او رهوجوهف رهوجلا
 سكع ىتي رطب نيب ا لعج
 . نود“ اسنانك ئوتفالا

 سكع قيرطب . نيبلا

 نواوج

 دّورعأ يال ضيقنلا

 دحلا نورك بودحاوو

 وذو طدسوالا 0

 نود: لوالاق نيعاح

 عااطملا حراشلاتىاثلا

 قيرطب مازادءالا لعجوا

 الخاد ضيقتلا سكف

 ىف رصتقاو .سايقلاى

 مازاتسالا ىبءزارتحالا
 11909000900 سس سس سس سس ح١ 5

 تامدقللاو موزالا هجو ىلعت ال وهجلا مالعتسا سايقل ا عْصو نم ضرغل|نالهج و هلناكلا ةيبذحالا ةمدقل|ةطساوب

 كنافمازا:-الاىف قرف ريغنم ضيقنلا سكمةطساوب اهمزلتسب كلذك ىوتسملا سكملا قيرطب بلاطملا مزلتسيإك

 تفدص اًنقدص ىهو ىرخالا سكعف عم امهيدحا تقدص نائمدقملا تقدص ىم ىوتسملا سكع نم لوب



 وع سبل .ةفقيقحلاب موزا١1ناف ةيبنجالا ةمدقملا فالخ ضيدنلا سكعىف هنيعب كلذ ءارجا كتلما كلذك هَ كلا
 مول مسالا صم ا لاقو 6 51 03 اياضَملا كالت نم لك رااغم ىا ا لوق) اهعم لب نيتمدقملا

 مز ةرياغملا هذه ريشعإ

 نتيضق لك ن وكي نا

 نامزاتس امهناف اساق

 ةرورض
 ءزدلا لكلا مازائسا

 نعمل ينم اننا
 باتكلا اذه حرشىف

 حرش ىف لاق هنكل
 لعءعلو رظن هنف ف عمااطأا

 نا مالانا ر ظنا هحو

 ةمزال نديضقلا ىدءا

 امه ةدوبا

 'ىش م وزل ىنعم ذا امهنع
 امهل نوكي نا نيش نم

 |(ىندخ اوهو) هيف لخد
 منت ةادا ىلءهلاعشال

 ناك نا) . نك ىنعا

 اهضعب وا ةوتنلا نيو
 لليلدلا) لقا انك دي
 اذه ناك نا اناوذك

 هيكل زيع# وهف اعسح

 وهو زيه موه جذي 2 مسبسل
 اناقواوهيفروك ذ كم ةمدعل

 هنا جني زيك؟ سيل هنكل

 هضيقنو 2 سبأ

 ليق ناف (هيف روك ذم
 ءاسرأ اهمضقت ةودنل |

 نال لءذلاب نيروك ذم

 روك ذاأو ةيضقامهنمالك
 ةيضهن سيل هيف لءفلاب
 وكت د ويصقلا املك

 اهضيقنوا ةجتنلا
 سايقلاق اروك 5

 فرط توكرنا لمفلا
 اهضيقنوا ةحالا

 نع را ايف كوك
 اهضيقنوا ةومشنأ | فىذاا

 حج لك انل ودك تالذك - نكي مل ناز 0 والارك الاو رغصالا ى ادودحلا نارتقا نمهيف ال قاس 9

 ظ

ْ 

 ىلا ةرضقلاو صملا لوقو 2

 وهو فرعملا لعحو اعوضوم لعد انهه فدرعتلا كا فن رعتلا درط

 وهف همدعم ىعبش سابق 0 0 تلعج

 ةقبطنم ةيلك ةبجوم ةيلمح ةيضق فيرعتاا درطو الوهم سايقلا ةمدقم

 سكع ناك ناو اهنا زج ماكحا فرعت ثيح نم اهئام زج عيمج ىلع
 ءزح تاعج ةيضق ىرغ_صلا نأ انهه لاق و ةيعيبط ةيضق فيرعتلا

 اناوق مهذيف نسايقلا ةمدقم وهف سايق ءزج تلعج ةيضق لكو سايق

 سايق ءزج تلعح .ةيضقىربكلا نا لاش اذكو سايقلا ةمدقم ىرغصلا

 يربكلا اناوق جينيف سايقلا ةمدقم وهف سايق ءزج تاعج ةيضق لكو
 ىع#ك سايق ءزج تلعح ىلا ةيضقلاو هلوق نارهظف سايقلا ةمدقم

 ىف فيرعتلا مال ناف ةياك ةبحوم ةروسم ةروص# ةيلمح وهف ةمدقم |

 ةلكلا ةحتوللا روس قاارغتمالا مالوقارغتشالل ءآ ىلا ةفضقلا ِهلَوق 8

 ةيرف 0 اذه نكل ةيعيبط ةيضقلا هذه لثم نا ضعبلا معز ناو

 هيبذتلا ىل بق نم لب ةينامزلا ةطبارلا ليبق نم ىعش هلوقو ةيممالب
 اذا هنا نم ماصعلا لاقاك ايعما ادح سايقلا ةمدق» فيرعت نوك ىلع

 نيبو د نيب رك اذ دق اعنا امسروا ايعسأ ادح فيرعتلا ناك

 فيرعتلا وهمالك ىهتنا فيرعتلا ةيعسا ىلع هيبنتل ةيعستلا دلك ىرغملا
 د !ةكقل ظفالا ىنعم نييعت هب دصقءاموه و ىظفلاما هلال عاونا ةرمثع

 ةروص ليصحن هب دصقنأم وهو ىهيش فيرعت اماو هيلع ةلالدلا عطاو

 وهو قيقح فيرعت اماو دب دج همس ل جايتحا الب لقعلا ىف ةلصاح

 ماثدحاماٌقيقحلا فيرعتلا و لقعلا ىفةلصاح ريغ ةروص ليصحن ه.دصّشام

 اماةعب رالا هذه نمدحا و لكو صقان مسراما ومان مسراماو صقاندح اماو
 رومالل ميسرتوا ديدن اما وج راخلا ىفةدوجوملا روهالل يسرتوا ديدحم

 قيقح ماندحام اج راخلا ىف ةدوجوملاروماللد.دحلا و نهذلا ىفةدوجوملا
 ىععا ماتدحاما نهذلا ىفةدوجوملارومالل د, دحلا و قبقح صقان دح اماو

 مان مس راما ج راخلا ىف ةدوجوملا رومالل مسرْتلا و ىعسا صقان دح اماو

 اما نهذلا فةدوجوملا رومالل مسرلاو ىقيقح صقان مسر اماو قيقح

 قو ىظفالا في رعتلا ىف ىرحالو يما صقان م اماو ا مان مس ر

 (فاود مس

 ساو 0 مج لك جأي ) تاذلايوا ناءزلاب ثداح فاّؤم لكو ةروصلاو ىلويهلاوا ةدرفلا رهوجلانم



 هدام ىلع لمشمهنال اضياىتارتةالا و ةوذلاب ةروك ذم ةرذتنلا نال لعفلاب لاقاعا (لءذلاب هيفاروك ذم ضشنالَو وش
 5 عوض وم وهو) ةوقلاب اهعم *ىثلا وكيت *يغلا "ةدامو 0 ريل .لويشاو عوضوملا ىنغا ةتنل |:

 في رعتلا نوكيق ةيعمالا و ةنقيقحلاو ةيعمرلا و ةيدحلا ىهيبنتلا فيرعتلا

 ةلك فرعملا نيبو ىعمالا: فيرتلا نيب رك ذو دروب دقو عاونا ةرمثع

 نبز نست لك كد وز وأ سلو تيرعغلا 11 لع
 ةيع*اىلع هيبنتلادصقل ةمدقم هلوقنيب و سايق ءزج تلعج ىبأا ةيضقلا

 نمدحاو لكو ىحالطصا فيرعت دحلا اذه نال سايقلا ةمدقم دح

 ئع“| وهف اصقان وا امان ًاعمروا ادخن ناك ءاوس ةيحالصالا تافررعتلا
 ةيهدلا ومالا فس ل دق نس ديسملالالا تاجرألا نزيك واط

 فقوتبام ىه سايقلا ةم دقم ليق و ,هفاف ةيرابتعالا روم الا فيرعت ليبق نم و

 [يهمو ا رشا وامها هج وقاطع وا ان اطرتخ وا ا ركع هلع لادلا 22
 ىمت رغصالا دحلا اهيف ناك ةمدقم لك ىا (رغصالا اهيف ىتلا ةمدقملاو)

 (ربك الا اهف) ناك (ىتلا) ةمدقملا (و) رغصالا ىلعاهلاقشال (ىرغصلا)
 ىمدقم نيب ىا (امهنيب رركملا و) ربك الا ىلع اهلاشال (ىربكلا) ىع#“

 ىرغصلانارتقاو) نيتمدقملانيب هطسوتل ( طشوا ادح) ىع سايقلا
 ىرغصلانارْتقا وهلؤق (ابرض و ةنن رق) نارتقالا اذ ىا (ىعس ىربكلاب
 ىلا نازتقالا ةفاضا نق هلك ةبحاوت ةروزنم ة رواش ةيلجاما عركلا

 لادلا ظفالاوهروصلا نافةيلكلاةبجوملاروسوهو قا رغّتسالل ىرغصلا

 روك ذملا ظفالانا عم ىمكح اظفل دقا رغتسالا ةفاضالا ودا رفالا ةيك ىلع
 ةفاضالا نوكيف ىمكدللا ظفالا نم و قيقا ظفالا نم معا روسلا فيرعت ىف
 نئرغضلا تارا ؤ لوك نجل ىارغسالا مالا أ روس هيقارتسالا

 دحلا عضو ةيفدك نم ةلصاملا ةئيهلاو) مهفاف ةروسم 2
 (نرخآآلا نيدحلادنع) هدارانم وطس والا دما رك ذ نم ىا (طشوألا

 لك لانو ركظالل ٌةيطْو وا! ىتاثلا لكشلاق رك 9! ىرغص الا اع ىا

 هعض و بس و رغصالا ىلع طسوالا ل بس وا ثلاثلا :لكشلا قف

 هاج بسح ورغصالل طسوالا عضو بسح وال والا لكشلا ىف ربك الل
 مالكلا و (الكش) ةئيهلاهذهىا (ىمس) عبارلا لكشلا ىف ربك الا ىلع
 تلعج ىَتلا ةيضقلاو هلوقىف مالكلاك ىعك هلوقىفو ةيضقلا هذهىف
 هطاحا نم ةلصالاةئيهلاوه لكشلا نا تلقناف لمأتف هآ سايق ءزج

 مزاللا لوقلا (طلا ]]
 قيس نا ايولطم ع

 ةتنو سايقلا ىلا هنم
 هيلا سامقلا نم قيسنا

 ىنارتةالا سايّول !ىادهبف

 نا محوسال لوقاو
 لضلا :لوقب نا ضخانملا

 لومحلاو عوضوملالدب

 منيل هيوديلم موكحلاو
 ٍبريام وحو ىلجلا

 ىطرشلاو نيتلج نم
 امهنم بكرتي ملام وهو
 لصفلاف ركذي هنال
 لاكشالا ىنمم كلاثلا
 تايلجلاف ةعبرالا

 كانه لوّش و تايطرشلا

 لاكشالا ماك>ا نا

 عاف: ”تانيطرسشلا“نف

 بسانملا معن تايلخلا ف

 طاا عوضوم لوشبنا
 ىعس) :ىبإآ ا ىنارتقالا

 فرشا وهو (رغصا
 ةبحوملا و»و لاطلملا

 لوما نم صخاةيلكلا
 ادارفا لقانوكيفابلاغ
 هلال (رثك ١ ١ ةلوعو)
 ابااق معا بلاطملا فرشا
 اذارفإ رك ا: نوكف

 (تلعج ىلا ةيضقلاو)

 (ةم دّقم ىلإ سايق ء زج
 لاق طملا ىلع اهمدقتل
 تاراشالا ى ممشلا

 تراص ةيضق . ةمدقملا

 هلل و ةجح وا سايق ءزج
 اهورسف مها دارا

 ةراث ةراتو لوالاب

 هيلع فئوتام ىلع قلطي دق اهنا باتكلا اذه حرش .ءىثاوح ىف فيرشلا ىذحملا لاقو ىناثلاب
 ئربكلا ةبلكو اهتيلعفو ىرخصضلا باجاك اهظبارشو ةلدالا تامدنقل اهلومشي مزجو لبيلذلا



 ةلماش اهنايكانه مزجيملو ليلدلا ةعم هيلع فقوتبامقاطي دق املا علاظملاحرش ىشاوحىف لاقو لوالا لكشلاف
 رءضال ا اهيف لاةم دفا و) ةلدالا تامدّقأ

 (ىريكلا ىعس ريك الااهف
 ركالا _تاذ اهنال

 نيب ىا امهئدب رركملاو

 ل رغصالاو ريك الا

 ةيسنا فرط هنال (ادح)

 وهىذلا دحلاب اهيبشت

 نيضايرلا بسن ىف
 طبر نال (ظلفوا)
 ريك الاو رغصالا نيب

 تلق ناف .ايقالتب ىتح
 لكشلا طسوالادملا

 رركّس الغ: ارئاولوإلا
 الو عقو اذا هنال
 اذاو موهفملا هبدوصقما

 هبدوصقماناعءوضوم عقو
 ديرا نا: تلف تاذلا

 وه لومحلا .نوكي
 عوضوملات اذن ا موهفملا

 لومحلا موهفم نيد
 ديراناو صاظوداسفف

 موهفم هيلع قدصي هنا
 طسولا رركيتف لوما
 ىرذصلا نارتفاو )ام
 سايقلا لب (ىربكلاب
 ةيايتتر باكا اابكماب
 امهتياكو نينرتقملا

 امهئبت زجو . امهلسو

 ابرضو ةئبرق ىع“)
 لب (ةلصاحلا ةئيهلاو

 ةئيهلا رابتعاب سايقلا
 عض وةيفيكن م) ةلصاخ ا

 نيدحلادنهطسوالادحلا

 ىكاالاو رغصالا ىا

 امهيلع .هلج
 هلجوا امكل هفصووا
 هؤصوو امحد>ا| ىلع

 بسحب

 اعل (ىرعصلا نعد 219 ةمدقلا و ربضألا تاذ 2( *162:)

 ىرعالانيدلاريثا هرك ذاك أ لسا | و مسجلا ىا رادقملاب دودملاو ادحلا |

 ا 1 تانمولا ليتم ا وكي مف ةمكحلا يادهىف
 ةيفيكنم ةلصاحلا ةئيهلا نا عم رصبلاب ةسوسحلا روصلا ليبق نمو

 ةلوقعاا تائيّوْلا ليبتنه نيرخآآلا نيدحلادنع طسوالا دللا عضو

 2 فعلا ىف كلو اطسوألا ددلا نوك لثم ةلوتكلا نوسحلا لبق نمو

 02في دو اوت لثم ول والا لكشلا ىقئركلا و اهوضومهو

 000 05 م لسا للا ةكملا لع لكشلا نولطب يكن يانا
 ةروصلا ىلا ةلوقعملا ةئيهلا ترش تلق نيرخ' آلا نيد دنع طسوالا

 لعتع نقبلا لاك ىف رصتلا ةسودجلا: ةئيهلا ىلإ و رضيلاب ةسودحملا

 لكشلا ظفل

 هادا ل301 هديه لتعرف وفعلا ةروصلا ىلا و ةلزوتعملا ةحملا لل

 لكشلا ىا (وهو) ههبشملا مساب هبسشملا ىعسو ةلوقعملا هتروصو

 ىا (ناك نا طسوالا دحلا نال) عاونا (ةعبرا) قطنملاىف لمعتسملا
 ا - فؤاطس ىالادحلا .قاك نأ: (و ئرتصلاقالوبخ) طتسوالا .دملا

 رصبلابةسوسلا ةروصلا نمو رصبلابةسوسحلا ةئيهلا نم

 نالوالا لكشلا فراعتمنا ىنعي (لوالا لكشلا) فراعتم ىربكلا

 طسوالادحلا نوكيناعم ىرغصا!ىلومحلا مامت طسوالا. دحلا نوكي
 واحال زيمم لكو زيح“ ىلاعلا انلوتك ىريكلا ىف عوضوملا مامت

 نوكسلاو ةكراجلانع ولختال ملاعلاف نوكسلاو ةكرمحلا نع
 "ان ىاودلا للا نوكت ناءلاوألا لكشلل ر وهقملا :قزاشملا رخو
 انلوق لثم ىريكلا ىف عوضوملا مام“ نوكي ناو ىرغصا!ىف لومحلا
 ريغلا نم جنيف ساسح ناويح لكو ناويحلا نم صخا ناسنالا

 ساسحلا نم صخا ناسنالا نا لوالا لكشلا نم روهشملا فراعتملا
 نوكي نا لوالا لكشلا نم روهشملا ريغلا فراعتملا ريغلا سايقلاو

 ىف عوضوملا ديف نوكي ناو ىرغصلا ىف لومخلا مام طسوالا دحلا

 ديقو ىرغصلاىف عوضوملا ديق طسوالا دخلا نوكي ناوا ىربكلا

 ةف رعم لا بحاصو ةف رعم انيععلا انلوق لِبَم لوالاف ىركلاىف لومحما

 ىركلاو اعوضومو ىرتصلاو الوع ناك نا طسوالا نال ةعبرا وهو الكش ىمعي ) رخالل
 نم لاقتنالا ىنعا ىعيبطلا مظنلا ىلع هراولا هلال لوالا لكتشلا وهف



 ةقفاوا ىتاثلا لكشلاوهذ امهبف الوغ ناكناو ةءبرالا بلاطللا املاو حباتنالانيبلاوهو ربك الا ىلا طسوالامث

 د1 ضصرغصلا قويلوالا

 ظ
 2 مك رع فرقا نحب

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق لثم هو رب لع هيحاص اعلا نا جنيف 26-

 ريغ فراعتم ريغ سايق تيدا اذهف بالك اهبلاطو ةفحج ايدلا

 لثم ىناثلاو بالك اهبلاط ايندلا انلوق جنيف لوالا لكشلا نم روهشم

 جوزلا جوز م ا 0 جوزاماو درف اًمامو دكا انلوق

 درفلا جوزلا جوزوا درف اما ددعلا اناوق جنيف درغلا جوز اماو

 الاومخ ناك ناو ) مهفاف فراعتملا ركاذب انهه ىتككا صملاو

 ىركلاو ىرغصلا ىف لومحلا مات ظسوالا دخلا ناك نا ىا ( امهيف

 ىرغصلا ىف لونا مامت طسوالا ليلا نوكح ىأ ( وهف (

 ىناثلا لكشلا فراعتم ريغو ( ىناثلالكشلا ) ةئيه فراعتم ىريكلاو

 ىلومحلا ماعتو ىرشتملا ل وردا دق الظموالا دنت

 لومحل اديقو ىرغصلاىف امامت الوم طسوالادلان وكي نا وا ىربكلا

 نلومجلاو ئرغصملا لوكا دبع لفض والا دلل [نوك نانو :ضركلا 7

 *ىثثال و ناويح ناسنا لكنال انلوقك ىناثلا لكشلا ف راعتف ىربكلا

 هفرامعتم ريغو رحت ىنال منيف ناويح .رخلا نم

 نه لوالابرضلاو ةيئزملا جذي اهأ ىر ضارتفالا اناوقك رووهشملا

 . لاسنالا نف ء

 'برضلاىف ىرجب ال ضازفالا انلوق ةيئزملا مهنيال ىناثلا لكشلا

 اعوضوم ) طسوالا دا ىا ( ناك ناو.) ىناثلا لكلا نم لوالا
 دحلا نوك ىئا ( وهف ) ىريكلاو ىرغصلا ىف ىا ( اميف

 قطان لك اناوقك ( ثلاثلالكشلا) : ةعه كايف عونك هاتوا
 اناوق.هنم لوالا برضلا نم جيف ناد ٠ 1نايسللا قطان _لكو ناو
 اعوضوم وما ا والا الظاء ) نك ناو ناو )::نايتفنا ناوي ند

 طسوالا دملا نوكح ىا ( وهف ىربكلا ىف الومتو ىرغصلاىف
 انلوقك عبارلا لكشلا ) ةئيه ئربكلا ىف الو و ىرغصلا ىف اعوضوم
 هنه لوالا برضلا نم جليف قطان ناسنا لكو ناويح قطان لك

 لكشلاو ثلاثلا لكشلا فراعتم ريغ سقو ناسنا ناويلا ضعب انلوق
 لاكشالا تعض واما و ىناثلا لكشل اول والا لكشل ا ف راعتم ريغ ىلع عبارلا

 ىلا رغصالا نم نهذلالاقتنا لوالا لكشلاىرغص نال بتارملا هذهىف
 سس را 0 حجم

 ىدلا ع وضوملاىلع ىرغصل اىلد اهلاعشال نيتمدقملا

 لومحلا بلطي هلجال
 ىلكلا جني دو هنوكلو
 ىلكلاف كاثلا فالخ
 ناف ىتزجلا نم فرشا
 جحني دق كالا .تلق
 ىقاثلا فالي باجيالا

 نه فرشا باحبالاو

 نا سم دق تلق بلسلا
 ابلاس ناك ناو .ىلكلا

 ناو ىثزجلا نم فرشا
 ناك ناو ابحوم ناك

 لكل اوهفامهبفاعوض وم
 لوالا ةّقفاوا كلاثلا

 ناك ناو ىربكلا ىف
 ىرغصلاو اعوضوم

 وهف ىركلاو الو
 نلاخم هنال عب ارلالكشلا

 اعيجج نيم دّقملاف لوالا

 عبطلانماديعب ناك اذاو
 ناخد هطتسا ىتح ادج

 نع ىلع وباو رسن وبا
 اماو رايتعالا ةجرد
 هطرشف لوالا لكشلا

 باجبا ةيفيكلا بسحب

 جلا ىرغصلا

 ٍظ طسوالاو رغصالا :

 ىربكلا ف مكحلا دعت

 طسوالاهل تام لكىلع

 بسحو رغصالا ىلا

 الاو ىربكلا ةيلكلا

 ضعبلا ن وكي نا لمحال
 رثك الاب هيلع موكحلا
 ىلآ هب موكا ضعب ريغ
 جاردنامزايالف رغصالا
 طسوالا ب س< رغصالا

 هليل ساولف ةصقنلاب مهلا ىلع بخوسإل ىربكل |ةيلكب 00 سرف ناويآاضعب و تاويح نانالك انلوذك

 هنع هلافتناو رذمالل ريك الا توش اد كف وتيال يربكل اةيلكت رملاذإب بيجاو اروو ناك ةرجتنلا ىلم



 | ىركلا ةبلكب ملاذا رعاطو ؛صوصدخ ثيح نه هنع هوافداوا هلدت وس وه ةماتلاو طئشوالادا رفذان موه تيد نم

 , |( اذهؤ 0 ال ا ا ع تلف اذا ةاطالاوا :ترمت مدج ناوخح 6 51١50 7 لك تاق اذان ءانثنالاوا تونثلا اذه ملا لح ونال
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 م زلت سا ىب 8 ا !| طس والان م نهذلا لاقتا 5 ريكو طسوالا

 ايعيبط امظن لوالا لكشلا نوكيف ربك الاىلا رغصالا نه نهذلالاقتنا || ظملاو نانا وه ثيح
 هو اذاف ايلج انبي انب ةجاتتا نوكيف ناسنالاةعيبط ىلا هتقفاول
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 أ
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 0 مدج | توب يملا

 ىرغصلا قف لوالا لكبلال] !| اا قاثلا لكشلاو 0 ىلوالا ةس رملا ف 1

 ا

 و هصودخم ناسنالل

 فالتخاي فات ماكحالا

 نا ىرتال ذا ناونملا
 ةيضق ديز ىتءاج كلوق

 لحجر َكِلوَدك ةدبامف

 ىناثلا لس نا حدب ثيح

 ذئنيخل عوضوملا لجال بلطي امنا لوءحلا ذا لوما نم فرشا وه ظ تلك نا

 دحلان ال ىرخلاق هيلا فلاحمو لومخ همها رغضق طظسوالادجلان اف

 يو ب روي رك و سس ري وول ع نع ناننالا# ىلا

 نهال ناودحأ درفوه

 لوالا لكشلا ىربك ىف عوضوم و قناثلا لكشلا ىربكىف كوه طسوالا
 ىذلا بواطملا عوضوم ىلع اهلاقشال ىربكلا نم فرشا ىرغصلاو ظ

 ناف ثلاثلا لكشلا نم لوالا لكشلاىلا برقا ىناثلا لكشلا' نوكي ظ عقاولاىف لجرلا كلذ
 ةيلكهيلع ف وقوملاف اديز

 فوقوللراغم ىركلا
 بورشااورودالفاهاع

 لكذ لعل ادنع َهلمَمَلا

 نال نقع ةحسم لكش

 ةكزجلا ةوقىف ةلمهملا
 ةيعيبطلاو ةيصخشلاو

 طسوالادلل اذا ىريكلا ىف لوالا لكشلا ىلا كراشم ثلاثلا لكشلا ْ

 طسوالا دخلا لاف ىرغصلا ىف هيأأ فلاخحمو امغا ريك ىف وو

 لوالا نكشلا ىرغص ىف لوو ثلاثلا لكشلا ىرغص ىف 2 وضوم

 ةبترملاف ثلاثلا لكتشلا و ةيناثلا ةبترملا ف ىناثلا لكشلا عضو كلذلف

 ناف ىريكلا وىرغصلاىف لوالا لكشلا ىلا فلاخم عبارلا لكشلاو ةثلاثلا ظ

 لكشلاىرغص ىف لوو عبارلا لكشلا ىرغص ىف عوضوم ا مالا رجلا

 لوالا لكشلا ىربك ف عوضوم و عبارلا لكشلا ىربكى لومتوهوكوالا ظ

 |00 الع محو تلال دس عطل نص اداو زو قبل ١ عا دك نا نيلتك دعا لاةناملا كلذلف ا ا٠عا كف
 لكشلازن وك مدقتلا ادعو ةمرلاب مدع . ىتاثلا لكشلاىل اء لوالالكشلا عىردملاف 0

 ثلاثلا لكشلا ىلع اغلا لكتتلا مادقَتَو جاتتالا نيب و اي اهبط اظن نوالا“ ||[ نصا و ىركلاز

 لوالا لكسشلا ىلا برقا ىناثلا لكشلا نوك ميدقتلا ًادبمو ةبترلاب مدقت' || هعبرالاقةعب رالابرض
 هب ورم رّسشع هك سس
 لكشلا ةم رق مدقتلا ًأدبمو ةئرلاب مدقت عبارلا ىلع ثلاثلا لكشلامدقتو 0

 طسوالا دحلان وكل هيلا هاربكىف هتقفاومو لوالا لكشلا ىلا ثلاثلا || باحعا نالف طاقسالا

 ال ومن ناكنا د دل هلوق نأ 00 [ك ايخاربك ىف عوضوم ْ ةيناع طقسا ىرغصلا

 عم مولع !ىفنا ريتعال

 ىف ةيصخغشلا نا

 روصتم رظنلاف ةيلكلا

 ةعبرالا تالصتلا رك ناف نأ اريقالا نم سداس !!قيرطلا نم سايق ها 1 0 ا

 | سايقلا سارت و راصتخالل ةيوطم ةاصفنملا تان رغصلاو هلت اي ريك ع عبرالا تايريكلا ىف

 ا اعوضوهو ىرغصلا ىف الو نك نا اما طموالا دخان ان اه ناب 5 | ةميرا :تطقسا ةيلكو

5 4 
 نوكيدا اماو ىركلا ىرتسلا وف , الو ناوكي نانا و. ركل او |[ يي ركلا تارت م ةساع
 | نييرغصلا ىف. نيّيزجلا
 ةيلاسوا ةيحؤم اما ةيلكلا ىربكلاو ةشزجوا ةيلك اما ةبجوملاىرذصل !نالف ليضخعا قي رظب اماو نيتبجؤملا

 (بح) لك انلوقك ةبلك ةبجوم جذي نيتيلك نينبجوم نم لوالا ) برضا |ةعبرا نينثالاىف نينثالا برض لصاخو



 ةبلاسو ىرغص ةيلك ةبحوم نم ىا ( ةبلاس ىربكلاو نيتيلكلا نم ىقاثلا ) برذلا ( ١ج لكف (١ب ) لكو
 (12ج ) نم "ىش الف (١بر نك يددو (تع) لك. « »م١1ا/ ]» انلوقك ةيلك ةبلاس يجب ىرك .ةنلكا

 هذ نام نر ا اكو والا لكشلا وفى ركلاو افاوطومو ىزتسلا ف الوك لك
 0 ا لكشلا وهف انهبف اعوضو م نا اكو قئانلاٌلكشلا وهذ امهف الو نأكل
 0 ظ لكشلا وهف ىركلاىف الوكغو ىرغصلا ىف اموضو» ناكالكو ثلاثلا |

 0 ب) لكو (ب ج) || لكشلا اما قطنملا ىف لمعتسملا ليشلا اناوق ميراتنلا لوسفملا نم جتبف عبارلا ا ْ
 تريشلا ( ١خ) ضاع ظ "ىش لكو عبارلا اماو ثلاثلا لكشلا اماو ىناثلا لكشلا اماو لوالا

 1 8. يب 7 2
 1 0 | اما ) عاونا ةعبرا قطنملا ف لمعتسملا لك شلاف عاونا ةعبرا اذك هلاش |
 0 ا 1 "ا 0

 ةيلاس جيني ىرك ةيلك || باعجا) فيكلاب سحب لوالا لكشلاط رش ىا ( هطرشف لوالالكشلا |

 ضعب اناوقك ةّدزج

 لثف شف هنل املا ىرتشلا منوال و ةبحوم ىرذصلا نوك ىئا ( ىرغصلا
 ع هذإ

 نم 'يشالو (ب ج)

 (ج ) ضعبف (١ب) 1
 اذه حباتنو )١( سبل ظ تحن رغصالادارفا جردش ل تناك ةبلاسىا ةبلاسل والا لكشلا ىرغص

 2 اه ادب ةشا 0

 ناهرب ىلا جاتحال

 ناكوا ذئنيخل اياعف هدنع عضولا دقع نوكل انيس ىلع وبا مثلا

 وهف طس والاه تن نااما ىلع لدن ىريكلا نال جاتنالا لصحم ملف طسوالا

 0 ناب ةكاحىه ةبلاس اهنوك ردقتىلع ىرغصلاو ربك الاب هيلع موكحملا
 بورغاا سر هجوو« ا 0

 و | تف اذا كنا 0 ةاخاد ناوكنال نعتعالا] رغصال | نع توام طسوالا

 نم فرشا باجيالا || لصح لف ةيجلتل ا مزايالف رغضالا ىلا ىدعت.ال طس والاهل تدم ىلع ركماف

 00 73 لوالا لكشلا ىف جاتنالا ف ىرغصلاةبلاسلا درطيال و مشل ا دنع جباتنالا
 0 ا ا : : 2 7 ا 000

 باجبالاف رش نم ديزا [| ءىثالف سرف لهاص ل كو لهاضب ناسنالا نم *ىبثال انلوقك ةبلاسل والا

 00 7 : ناويحلا ىلا ىريكلا لوم انلدب اناف جاتنالادرطب لف سرفن نانسنالا نم
 0 ةبلاسلا شيال ناوي> لهاص لكو لعاصب ناسنالا نم ءىثال انلقو

 ةيرجلا ةبجوملا مث 4
 بورشا!بترتىعورذ | بجوملافالتخالامزايف ناويح ناسنا لكانلوقىهو ةبجوم ماي لب
 فرشالاةفرشالاميدقن | نمو ةبجوم لاثملاضعب ند دحاولا برضلا من: نا وهو ةحيتتلا رقعا

 يا نار رب ان 0 لكو لهاسب ند نم 6 0 عيا ل

 تدع كلل رو ناانكا ناسن الا نم "نال انلوق لثمهو ناوح ناسنا لك انلوق 2 ناويح

 تدلتخ ا ةدمتكسا | اذه لهو سرفب ناسنالا نم *ىئال جتيف سرف لهاص لكو لهاصب
 و فيكلاب هتيمدقم | ىف درطملا ريغ نويلا زيارتي لو ةحنتلا مدعل بجوملا فالتخالا الا

 0 ا | لوالا لكشلاباتنا دارطال اطرش ىرغضلاباجيا اواعج اذلف جاتنالا ٌ

 قاولعدنالا» ىلا “لح مئاتنألا عبق :بجولا"فالثتنالا» لططإ) يانا يركلا تناكو٠يللا] تاعالاو
 فالتخالان اك ام'او ( ىرخا ةراث اهبلس عمو ةرات ةكتنلاباجبا ) عم ةروضلاىلد دراولا ( سايقلاقدص ) ٠

 و تامدقملا ةهح ند

 مااا 0اس بسس 7 ا'ء؟*ا1
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 اما تاذلاىنثقم فالثخا ةلاع-الا سايفلا تاذل ةمزال تسبا ةعتتلان| ىلع لدي هنال جاتنالا مدعل ابجوم
 2 5١4 ) لك انلوقكم اباجبا نيتمدقملا قافتا دنع فالتخالاناس
 كدقلا لو ال
 الو رج ناسنالان م

 رع سرفلان م ئث

 ىداتلا نا سألوا
 ةيزح دنءاماو رح

 اهّتيحوم قف ّى ريكلا

 ناسنالا نمءرشالانل ودك
 ناويحلاضءبو سرشل

 سرف لهاصاا ضءاوأ

 لك انلوقك اهتءااسؤو

 ضعبو ناويح ناسنا
 را ضعءب وا مسجلا

 هبورض) نا ويحب سيل
 لكش قاك(اضياةحيانلا
 اما ( ةءيرا ) لوالا

 نالف فذحلا قيرطب
 نيتمدقملا ف التخا
 :ءاةسام طقسا .فيكلا

 نيتبج ويلا عم نيتيجوملا
 نيتبلاساا عم نيئيلاسو

 تطّمدا ىربكلا ةيلكو

 ةيز+لاىربكل |ىنعاةعبرا

 نتيجوملا عم ةيلاسلا

 ئتلابل ايه ةاعولاو
 ليصعلا قيرطب .اماو
 ناةيلكلا ىربكأ نالف
 نيت رذصلا عفةيااس تناك

 تناك ناو نيتيجوم
 نيتبلاسلا نيرغصلاعف

 نه لوالا) برضلا
 (ةيلاس ىربكلاو نئيلك

 ى رغص ةيلك ةيج وم ىا
 ىربك ةيلك ةبلاسو
 انلومك ةيلك ةبلاس جأي)

 نم "ىثالو (بج):لك
 (1ج) نم 'ىشالف (با)
 ) لكشلا اذهىف( وهو فاخلاب

 هل

 دوصقم نابنيبهذملانيب قيفوتلا نكع نكلىنارافلادنع فيكلا بسحب

 قبقحلاو ىضرفلا لعفلانم ,عالا وه عضولا دقع ىف لعفلاب زجشلا

 اك هدتع ةيحراخلاو دل ىلا ةعبرالا تاروصحلا مسقت عدبا

 ناكمالا وه عضولا دقعىف ناكمالاب ىبارافلا دوصقم و ىبارافلا حدب
 ناسنا لك انلوق نوكينا مزلالاو ىدادعتسالا ناكمالا ال لعفال عماجلا

 عم ةيئاسنالاىلا اهدادعتسال ناسنالا ىف ةفطنلا لوخدل ايذاك ناويح

 ناكمالا نيبو ىضرفلا لعفلا نيب قرف الو ناويحلا نع اهجورخ

 بسحب تناكءاوس سايقلا طو رش نوكي ذئنيف سه اك لعفلا عماجلا

 سايقلا جاتنا دارطال ةربتعم ةهجلا بسح وا كلا بسح وا فيكلا

 ىريكلانوك ىا ( ىربكلاةيلك ) مكلا بسحب ( و ) لمأتف امهدنع
 جاردنا دوجو مدعا لوالا لكشلا ىف ةيزجلا ىربكحلا جهشال و ةيلك

 جاتالاىف ةّيزِطا ىريكلا درطب الو مثلا دنع نيتمدقملاىف ئيبلا

 ةينزجلا ىربكلا جاتا ريتعاول ذا ىنارافلادنع لوالا لكشلا ىف

 لك ابناق اذا اناف ةحيتنلا ,قعل بجوملا فالتخالا مزا لوالا لكشلا
 ضبا ناسنالا ضعب انلوق مجذيف ضيا نا ميا وطمس اناويحور ناسنا

 ضعب انلوق ميدي سرف ناويحلاضعبو ناويح ناسنا لكانلق اذاو

 نيتصتتلا نيتاه ناروك ذملا ناسايقلا محنا اذاو سرف سيل ناسنالا

 بهذه فنصملا راثخا امئاو ةحننلا مدعل بجوملا فالتخالا مزايف

 لكشلاىف اطرش ىربكلا ةيلك نكيرمل ناو ىا ( الاو ) لاقف ممثلا
 رولا اذا )را ىا (ليتحال )هيف ةيئزح ىركلا ناكولو_لوالا
 مكح ىذلا ىا ( موكحلا ) طسوالا دملا دارفا ضعب ىا (ضعبلا

 5 ىربكلاىف 0 كالا ( دخلا( ) ضعبلا كلذ ىلع ىا (هيلع)

 ريغلا كلذ ىا ( هن 0( 1 ىذلا ىا ( موكحلا ) طس طسوالا دخلا ضعب

 د1 + تاما لك انلق اذا الفم هنال ىرغصلا ف (رغصالا) دحلا ( ىلع)

 ناسنا لكنا ىرغصلا ىنعم نوكي نا زوحث سرف ناويحلا ضعب و
 فوصوملاناويحلا ضعب نا ىربكلاىنعمو ةيقطانلاب فوصوم ناويح

 ظ

 جاردنالادجويلذ طسوالا تحن رغصالادارفاجردني لف سرف ةيلهاصلاب |

 ىرك لمالاو ىرذص ةصقنلا ضيقن نوكينا ىلع ( يربكملا ىلا ةجتنلا ضيقن مف

 «يذل ا ج) ضعب قدصأ (1ج) نم ؟يشالفدصب موا لافبف (ىرفصلا ضيقن) امهنم مظتنما والا لكشلا (م1)



1 

 6 5١9 ) جاتنالاىهبدي هنال سايقلا ةروصف |

 ١ ا
 الوقف :لث.ىف لالا لكشلا ىف ةيزيلا ىزيكلا جاتتا بلت نا بوصالا ||
 ىرغصلا ةبلاسلا جاتا فلُخحت و سرف نا رول ناورج ناسا

 لهاص لكو لهاصي ناس خالا نم ءىشثال انلوق لثهىف لوالا لكشلاىف ْ

 ةجيلتلا باس بذكلو لوالاسايقلا ف ةجتنلا باجا بذكل ناويح |
 جاتتابو ةيئزحلا ىربكلا رابتعالامدعىف فاك وهف ىناثلا سايقلا ىف ْ

 ةجاح الف جاتنالا ىف امهدارطا مدعل لوالا لكشلا ىف ةبلاسلا ىرغصلا |

 ال درطملاىلا نفلا لها رابتعا ناف زويتنل | رقعل تبجاوملا قالتخالاىلا

 لب برقالاو عشا بهذم اذه جاتنالا لصحب ملف نيتمدقملا ف نيبلا ْ

|| 

 أ

 ا ناود ماض لاويح ناسنا لك اناق اذا ؟اثم ةدااا|صوصخ ىلا ْ

 ىتءعمو 0 انلاب ا كارويخب نابل لك نا ىرغصأل ا ىنعم نوذي ف ا

 انوقروك لا سارعت ا نيبلا جار دنالادجوويف 0 ؤ

 انلق اذا نكل ةقداص ةيثْزج ةبجوم ةحشنلا هذهو ىحنز ناسنالاضعب |

 س رف 000 اناوق مجاب الف سرف نا ونيل ضعاوإ نا ويح ناسنا لك |

 لهاصب ناسنالا نم

 اذاو ةيلك هيلا عت س رش ناسنالا ن مع 5 انلوق جيتبف نس رف لهاصل كو |

 ءىشال انلوق مج الف ناويح ل لهاصب كامن الا ند ءىالرازللا

 قداص ىبايقلانافةبلاسلا ةصلاءذهبذكل ةيلكةبااس نا ويح ناسنالا نم

 قاذح نم اذكه معم تايطرش ا! لصف ىف صاب ذاكل !مزاتس ال قداصلاو |

 ايلعل ا عنلا ىلا ةنحلا ىف ىلاعت هللا مهلصوا ىربال روهدلا ىف مهلثم ءالعلا |

 جياثالا ةدرطملاىأ (ةحانلا) لوزن اذ لت ريخا (هورضو) ١

 عبرالا تاروصحلاىهو ةرشثع ةياجلا ةيضقلا عاونا ناف ( ةعبرا )

 ىنال انلق اذا اذكو ةجانا !|هذه بذكل ةينز زج ةبجوم

 ةعيبطلاو ةبلاسوا تناك ةبجومةلم#او اهتبلاسو ةيصخخألا ةبجوملاو

 ىلقع لاح |ةئام لسحب ةرسشعلا ىلا سثعلا انيرض اذاف اهتبلاسو ةبجوملا |

 لامتس | مدع بدسب الايحان ونام وةعبرا طقسول والا لكشلا تورم“ |

 اتاكءاوس ةلمهملاو ةيصخخألا عاررا ببسو مولعلا ىف ةيعيبطلا

 اناف الاتحارمثع ةتس ىتبو عبرالا تاروصحلا ىلا نيتبااس وا نيتبجوم

 1 قدا ةطورعم هنال ا

 نوكيف ةعنل | ضقن ىن ما

 ساكمنايو) اود ةوهذنل |

 ىناثلا ىلا (دئرياىربكلا
 جيو لوالا لكشلا نم

 ناف ةروكذملا ةهانلا|

 فلاخعاعا لكشلا اذه

 لاّميف ىربكلاب لوالا
 ىرغصلا تقدص ص

 عمو ىربكلا سكع عم
 تق دص سكم عم تق دص

 ىتاثلا ) برخلاةحانلا

 ىرذصلاو ندياك م
 ( ةبلاس نم 2 ةبااس

 ةبيجومو ىرغص ةيلك
 ةيااس جأي) ى رك ةيلك

 نم *ىثال انلوّدك ةيلك

 (با) لكو (ب ج)
 فلخلاب(١ب نم ) ؟ىثالف ]|

 هنو ودب ولالا

 ضعب قدصل (١ج)نم
 ضعب لوقنف (١ج )|

 (با) لكو ( ٠١ج )

 تناكو (ْب ج) ضعبف
 ج) نم 'ىشال ىرغصلا

 ىرغصلا سكمبو ( ب

 هلهج رهاظاا اهلمجو
 ىرك لعجو ىرتك )
 سكعم ىرغص لصالا

 ا اذكع ةركتنل |

 (ب ج) نم * دنالو
 سكني و (جا) ؟ىثالذ

 امتاو(|جب) نم *ىشالولا
 نالىربكلا سكمتب ل

 حصن الف ىت زج اهسكم
 لوالا لكشلاق ىربك

 نه كاثلا ) برضلا

 ىرغصب ةسازح ةيحوم

 قدصي ملول .هناف فلخلاب (ج) سيلف يال ةخالو (بج) شعب انل وةك ةيئ زج ةبلاس يأ ىربك ةيلك تبلاسو

 (بج) ضعب ىرذصل |تناكو (بج) نم ”ىشالف (با) نم ءيىثالو (١ج) لكرة اجر



 ا ىرغصلا س كعب هيف نايبلانكم الو (لوالا) لكشلا نم عدارلاب رذلا ىلا (عج ربا ىربكلا سكمن.ق
 سوكملا باب قتوطضرشب موقلاو 11 ا ةيزج اىرغصلا (عوضوللا ضرفنو) لوالاف و

 1 قا“ نوضرفن ظ

 ا ا نان رغصلا ىهو ةعقس برضا ةيئامأ طقسا ىرغصلا ب اجب الاطا ريشا نكل تايزجلافالا ةسبقالا

 || ةعبرا طقسا ىربكلا ةيلك طارشاو عبرالا تاي ربكلا عم ناتبلاسلا || انهه هنايرج ىحلاو )
 ١ و نيتبجوملا هةيعطلاع م لاسر لأ ركلر عب وقس: باورنط 0-0 اضيا

 بل ريد ىك أهن 0 3 ةيزع“ بورض ةعير كيا لع تل | 0-5 ذلا | 4 0 هناا حلا دمع” عَ -2 | الا قب 6 مح 7

 ْ ةيلك ةبجوم ) لوالا برنضلا ىا ( جل نييتيلك نيتبج وم نه ( كلذد ارف ارا رابتعال

 أل انريض رشع ةتم لصف هم ١! عبرالا تاروص#لا انبرض اذا

1 
: 

 | ىهو (1ب لكو ) ىرغص ةيلكةبجوم وهو ( ب ج لكانلوقك || لم اهتيحلورشبلا
 رتل ىرعم لوألا

 ا 0 سابقلا اذه جى (126 لكم زي ير هيك ةيضوكب ١ 0 و

 | ناسنا لكنا ناويح قطان لكو قطان ناسنا لكاناوق جن اك ١ ج || دلف (با) نم ءىثالو

 || نا لاحلاو ( نيتيلكن م ) بكم اهنم ( ىناثلا ) برضلاو ناوبح | برشلاب ( اد نم ؟ىث
 ١ لك انلوقك ةيلك ةبلاس ) ىناثلا برضلا ىا ( ميني ةيلاس ىريكلا ) 3 :

 ]|| ةبلاس ىهو ١( ب نم 'ىثالو ) ىرغص ةيلك ةبجوم ىهو ( ب ج || ىلاهغأو (دج) ضب
 ا - 0 لا ةروك ذملاسايقلا ةحان

 ضعيف (اد) نم ؟ىثالو

 َ لاا ا (و نتجومنن و نيتبجتومنم .( د مسيل 0 0 نانا نم طلاوهو (1) سيل (ج)

 ىلع عم جرف ذا وحج حا دحلا .اهلاقشال ىرغص ةيزج ةبجوم ىهو في ال و[ لصحالف عوضولاتاذ
 ىلع اهلاتسال ىربك ةيلك ةبجوم ىهو (١بلكو) ج هلوفوهو رغصالا ةيصخللاق هتيصخ“

 | انلوق سايقلا اذه جذي ىنعي )01ج ضعبف ) | هلوق وهو نيك الا دحلا ةيلكلا ةلزنم جاتنالاف
 | ضعب ناسنا قطان لكو قطان ناويملا ضعب انلوق جني اك | ب ضعب | ةبااس نم عب ارلابرشلا
 ةبجوم و ىرغص هس زج

 00 سوت ول) بكر (مبازا) برصلا و نادناناوبلا أ نا
 | انلوقك  ةيزج ةبلام) عبارلابرضلا ىا ( جنن ىربك ةيلك هبلاس) نم نكني نومك كم رح

 ظ / ىهو (١ب نم ءىثثالو ) ىرغص ةيزج ةبجو ةبجوم وهو ( ب ج ضعإ

 ] ١ ج ضعب مي سايقلا اذه نا ىنعي ١( سيا ج ضعبف ) ىربك ةيلك ةبلاس. دق فلل )نرسل

 لكو (ب) سيل (ح)
 (.ج ) ضعبف (ب ا )

 ناس رب قطانلا نه ”ىثالو قطان“ ناويللا ضعب انلوق جذي اك | سيل || (ج) ضعب قدصي ملول
 ظ | ردنا قيرغ اكاد نفلالها راشاو سرفب سيل نا ويحلاضعب |! لك قدصل (1) سبل
 ج) لكف (با) لكو ]| ظبرال امرقتو طبضال اليهست ةعطقملا ف ورملاب لوالا لكشلا نم ةنيعتلا (1ج):لكلوقنف (1خ)
 م ال ىف زج هنال ركل نكس هناي نكم ال "عا زربغال 6نز 0 نعل ىرغصلا تناكو (ت

 لالا لعب لكسر ' ةيتزإلا ةيفاطسلا_ قال طار لمع و .ىررخسلا :نسكعتنالاو كوالا هياكتشلا  ةيوزبكل



 لمحو اًكش هصرذ عديل عون و الوحاو 5 جاتمعف ض اريفالا اماو لوالا لكشلا ىرك عقبال ساتنالا ربدقتيو

 4 ذضفا )

 ةراشانيسلا و ةيلك ةبجوم ىلا ةراشا ملا ناف زمسج عج سم م يه

 ةبلاسيإاةواشا اولا و سعت هج وم لل ةراشا مجلاو ةيلك ةبلاسيلا

 برضلاو سسم .قاثلا برضلاو مث لوالا برضلا ذئنيفل ةّيزج

 لعجت اهناف ةراشالاهذهىلع علطاف زسج عبارلابرضلا و صج ثلاثلا

 ناهربلا ىلا جات الف (اهتاذب ةنبب لكشلا اذه جيان و ) كلالهس طبضلا

 لوالا لكشلا نا ٍلعا و ةزم ريغ نمامل ايعيبط اظن :لكشلا ذه نوكلا

 باحتا ناتيفيك انهه ذئنيف عبرالا تاروصحملاو ةعبرالابلاطملا جذي

 مدعبلسلاو دوجو باحيالا نال باسلا نم فرشا باجنالاو بلسو

 برشلا اذه مهالف باحيالاب هيلع

 ىلا رغص هتفج ىلا ناسل ىف سايقلا !ذهل لاقيف مدعلا نم ف رش ادوجولاو

 نم بكم سايقلا اذه لثمو بلسلا نم فرشا باحيالا انلوق جنيف

 لكشلا نم نوكيدق ىناثلاو امئادل والا لكشلا نم ن وكي امهدح !نيسايق
 اذه ناف فيكلا بسحب نيتمدقملا فالتخا طاريشا دجوب مل ناو ىناثلا

 نوكي دقو هجاتنال ال جاتتالاىف ىناثلا لكشلادارطال وه اما طرشلا
 ناو ىناثلا لكشلا نم انههىناثلا سايقلا و لوالا لكشلا نم ىناثلا سايقلا

 باج ا نآل لاب ناب لصح هبيكرتو بلسلا و باجيالاب ناتم دقملا فاتك مل
 باحالانا لواللكشلا نم جنيف مدعلا نه فرشا دوج و لكو دوجو
 لوقنف ىناثلا لكشلا نم ىربكلا ةروكذملا ةحجتتا | ىلا مضتف مدعلا نم فرش
 لكو انلوق ةك مدعل مدع وهف بلس لكو مدعلا نم فرشا با الا نال

 لاودلملا لينق نم _.نوكل لب ةبلس نايكي ال مدعلا نضج قاف لس لا
 نع اسايق مدعوهف بلس ل كو مدعلا نم فرشاباحالا نال انا وة نوكيف

 ديق انهه مدع وهو طسوالا دخلا نوكل. ىناثلا لكشلا فراعتم ريغ

 امس الا نايغيقلا يالا عزرا يك ركل جلو ومحل اماه و ىرغصل الومخلا

 فراعتملاوهاعا طرشلا اذهْنا هالمنام نم ععمو باسلاو

 لكشلا ف راعتم ريغ نم سايقلا اذه جنيف هف راعتم ريغلال ىناثلا لكشلا]]|

 نآرقلاىف عقو بكرملا سايقلا اذهو بلسلا نم فرشا با< الا ىناثلا

 صنل ىلع سايقلاب ةلض راعملا زاوج مدع ناس ىف لاق ىلاعت هللا نال ميركلا

 ( جيمي ب

 | اذا صنلا ىلع سايقلاب ىلاعت هللاةنعل هيلع ناطيشلا ةضراعم نامىفو

 شرفن ( جو ) ةبكرم ةحز رجلا ةيلانلا تناك اذا الا

 لكو ( ب د )نم ئىش

 ىلا ىلوالا مغب (حجد)

 ؟ىش ال: اذكه :ىرتكلا

 (با)لكو (بد) نم
 برضا اي (اد) نم 'ىشالف
 خكشلا | كه نم قاذلا

 ىلا ةيناثل (1) سكعب مث
 همغأو ) بج ضعب
 ساسيقلا ةدجال ىلا

 فس | زانكسي !زوك دم ا

 نم 'ىشالو (د) (ج)

 نسل (ج)ضعبف (اد)

 تولطملا وصو (1)

 نا اما عوضوملا لاقيال
 الو ادوجوم .نوكي
 متي ناك اماياو نوكي
 ناكاذا اما مالكلا

 اماو رهاظف ادوجوم

 نالف نكي مل اذا

 نوكي ( ج ) ركالا
 عودمملا نال .هنعايولسم
 انال ئىش لك هنع تلد

 ةيضقلا قد ص د رحم لون

 ماتيس سايقلا -

 اماو هلذعأن نوكي نا
 نيب ول كلذك نوكي
 و سايقل اةمزال اهنا

 بدر هجوو نيب
 نيلوالا نا .برشلا
 نيرخالا نم فرشا

 كاثلاو ةجحتلو ائاذ

 لكل ا رص ىلعاهل امشال

 ىناثلانمفرثالوالا

 لكشلا اماو مدارلاو

 بسح هطرشؤ .كاثلا

 ءوثالو سرفب .نانالانم 0 ىرشلاباعا دنع انل ومك فالتخالا لصح الاو ى رغصل |ةيج وم هيفي

 طسوالاضءيلان وكي نا زاجلاىا ناكل الاو نيتمدتلاىدحا ةيلك ةييكلا بهو رامو لاهصي ناسنالاب



 | ردممالا ىلا ظسوالا نم مكملاةيدعت ىا ةيدعتلا بسحب لف ريكالاب هيلع موكحناهنم ضعبل اريق رئصالاب هيل موكحما
 ردوا ىلا ةضوو .كحاض ناويحلا ضع ىرغصلاب اجناىف انل وةك فالتخالاقّدع# اذلو
 ناويملا ضءب اهيلس و

 ناويللاض عبو كداض

 لاهصي وأ قطانب سيل
 ايا ةتدن ةعاتلاهيورشو

 نالف فذحلا قيرطب
 طقسا ىرذصلا باجيا
 لوالاف نم م ةينام
 تطوسا ام©دحا ةياكو

 ةثزجلاةيجواائرذضلا

 قيرطباماو نيئاب زجلا عم
 ىرغصلانالف ليصعلا
 وا ةيلكلا اما ةبحوملا

 عرالا تاروصخحلا

 نيتيلكلا عم ةبئزجلاو

 نم لوالا برضلا
 أي نينبلك نيتبجوم
 انلودك ةّدزج ةبجوم
 (اب) لكو (جب) لك
 فلخلاب ( | ج ) ضعيف
 من لكشلا اذهى وهو

 ىلا ة_ضتللا ضيقت

 نوكينا ىل» ىرذصلا
 و ىربك ةحتنلا ضيقن
 ى رغص لصالا ىرغص

 ىركلا ضيقت |_.ينم

 ضعب قدصي لول لاهو
 'ىثال قدصل (١ج)
 كا هىعل )ا 8 ( نم

 (1ج) نم“ ىثالو (ج
 (واب) نم 'ىثالف
 (١ب) لكىربكلا تناك
 برشلا ىلا درااب و

 لوالالكشلا نم كااثثا
 اك رغص ىدربكلا سكع ل.<تناب هيف نايبلان كيو ىرغصلاب لوالافلاخع اما لكشلا اذه ناف ىرذصلا سكسي

0277 

 أ ةياكح مدآل اودحسا ةكتاللل انلقمث مركلاهلوقب ةكتاللل ىلاعت هللا عا
 ١ لولدم نافنيط نم هتقلخو ران ند ىنتقلخ هنم ريخانا لاق ناطيشلا نه

 1 واللا لات ةلوق وهو منا لع .نيايقلات ناظيشلا ةصرإعم ضب الا
  قولخم مدآ و ران نم قولخم ىنال مدآ نم ريخىنا لاق ناطيشلا ناف ا ودحبم|

 | بكم سايقلا اذهف نيط نه قول ند ريخ وهف ران نه قولخم لكو نيط نه

 || رهاظلاىف ةيوطملا ىركلان مو ةيآلاىف نيتروكذملا نبي رغصلا ند

 ' ٠ لاثلا ل والا لكشلا فراعتم نم اههذحا نيسايقلا نم يك م ةقيقلا فو
 | باحبالاب هيتمدقم فالتخا نودي ىتاثلا لكشلا فراعتم ريغ نم

- 

 | ريخ ىلا نوعلملا ناطيشلا سايق جنيف قباسلا سايقلا ىف انيب اك بلسلاو
 | سايقلاب ناطيشلاةضراعلف ناطرشلا ساق, نم لوا لاش اذلف غدآ نم
 مدع ةيآآلا هذهب ىلاعت هللازيبو ةنحلانع ىلاعت هللادرط صنلا ىلع

 هتف ىعملا سايقلا نا رهظف صنلاىلع سايقااب ةضراعملا زاوج

 اذه ىلع علطاو ميركلا نارقلا ىف عقاو ىلا ناسالا ف ىلارغص
 ا

 | نيتيك انهو فذل تادافتسالاو تادافالا ىف هلامعتسا و زب نع هناف كلسملا

 عفناو طبضا ىلكلا نال ىثزحلا نه فرشا ىلكلاو ةّييزحلا ةيلكلا

 ' مولعلا ف عفنا و طبضا لكو طبضا ريغو عفنا ريغ ىثزحلاو مولعلا ىف

 ١ نا اضيا 6 طبضالا ريغ نمو مولعلاىف عفنالا ريغ نه فرشا

 || تاروصحلافرشا ةيلكلا ةبجوملانا نيعتف ىنزحلا نه فرشا ىلكلا

 | ةيزملاةبااسلاو ةيلكلا فرش ىلعو بابالا فرش ىلع اهلاتشال
 ”بلسلا ةسخ ىلعو ةسزحلا ةسخ ىلع اهلاقشال تازوصحلا صخا

 ابلس ناكناو ىلكاانوكل ةيزحلا ةبجوملا نم فرشا ةيلكلابلسلاو

 "بسر اهجناتن ةسيقالا نم دوصقملا ناك امل و اباحنا ناك نا وىتز ملا نم ديفا

 | هريغ ىلع فرشالل مهأملا مدقف افرش اهجياتن رابتعاب ةنيعابورضلا

 أ فرشلاب مدقتلا ليبق نم ىناثلابرضلا ىلع لوالا برضل مدت نا رهظف

 لكلا اماو ) ماقملاءاضتقال مالكلا انبنطا عبارلا برضلا ىلع ثلاثلا
 ققحما جرا ا نم ريتعيام طرشلا و ىناثلا لكشلا طرسش ىا (هط رشف ىناثلا



 جي ) ير ةيلك ٌةبلاس و ىرغص ةيلك ةبجوم ىا ( ةيلاس ىربكلاو نيتيلك نم ىتاثلا ) برشلا
 2 مت 37 لوا جب لك نلوم هنا ةلاع

 نم مزايالو مدع همدعنم مزاياموا هيلع فوقوملا جراخلاوا “ىثلا

 هيف ىريكلا و ىرغصلا فالتخا ىا (هيتمدقم فالتخا ) دوجو هدوجو

 21 ا يل 1 ا ل ل
 ضقب قدصب ملوأ هناف

 قدصل )١( سبا (ج)

 لكل وقتف (١ج ) لك
 (1ج) لكو ( ع ب ) || (ىربكلا ةيلك) مكلا بسحب هطرش (و) بلسلا وباجيالابىا (فيكلاب)
 بسحب ىناثلا لكشلاط رش نكيملناوىا (الاو) ةيلكىريبكلا نوك ىا'
 ىركلاةيلكم كلا بسحب و بلسلا و باحيالاب نيتمدقملا فالتخا فيكلا

 فالتخالا ىا (وهو جاتنالامدعل بجوملافالتخالا) مزايىا (لصح)
 قدص ( و ةران ةحتنلابا<| عم سايقلا قدص ) جاتنالامدعا بجوملا
 فالتخالا موزل اما (ىرخا) ةراث ةحجتتلا باس عم ىا (اماس عم) 5

 ناسنا لكانل وق قدصي هنالف نيتبجوم اتناكاذا ةكننلا فعل بجوملا

 لك انلوقىهو باحيالاوه ةيتنلا ىف قحلو ناويح قطان لكو ناوبح
 قا ناك ناويح سرق لكو ناويح ناسنا لك انلق اذاو قظان ناسنا
 نم ءىثال انلوق ىهف ةح# ىناثلا سايقلا ىف ةمصتتلا نال ةمهتللا بلتس
 انلوق قدصلف نيتبلاس اتاك اذا فالتخالاموزل اماو سرب ناسنالا.
 ةجهتتلا بلس قحلاو رحب سرفلا نم ءىثالو رجح ناسنالا نم *ىبثال
 رج ناسنالا نم “ىبثال اناقولو سره. ناسنالا نم “ىثال انلوقىهو
 ناسنا لك انلوقىهو ةحيتنلا ب احنا قحلاف رجح قطانلا نم ءىثالو
 اع نمو ةبلاس ةلثمالا شعب نم دحاولا|برتضلا جيتي نا. مزايف قطأت
 فالتخالاموزل اماو ةحتتلا ,قءا بجوملا فالتخالاوه اذهو ةبجوم
 قدصلف ىناثلا لكشلا ىف َةْيِبْزج ىريكلا تناك اذا ةتتلا ,قعا بجوملا
 باحيا قملاو سرف ناويحلا ضعبو سرفب ناسنالا نم “ىنثال انلوق
 ناسنالا نه *ىثال اناق اذاو ناويح ناسنا لك انلوق ىهو ةحيتتلا
 ءىبثال اناوق ىهو ةحتنلا بلس قحلا ناك سرف لهاصلا ضعبو سرغب
 داوملاضعب نم ةبجوم دحاولابرضلا مح“: نا مزليف لهاصب ناسنالا نم
 ةجتنلا رقما بجوملا فالتخالاوه اذهو ةبلاس ضعب نم جتني ناو
 نفلا ىف ىناثلالكشلا جاتنا دارطال ناروك ذملا ناطرشلا ربتعا اذلف

 (اضيا) جاتنالا ف ةدرطملاىا (ةحانلا) ىناثلالكشلا ىا ( هءورضو )
 تايربكلا ىلا ةعب رالا تاب رغصلا اني رضاذا اناف (ةعبرا) ل والا لكشلا فاك

 تناكوا ( ١ب ) لكف

 ىرغصل !سكمب و(١ب)
 برضلا ىلا عمججريل
 لكشل ا نم عبارلا
 هيف نكم الو لوالا

 ىربكلا سكب نانلأ

 هنال ىرؤص هلمحو

 ى رخص حصن الف ةيلاس

 امعاو لوال ١ لكشلا

 نايرشلانا اذه ايم

 نوكي نا زاو+ ايلك
 ربك الا نم .معا رغصالا

 صخالا باج |عانتماو
 هيلسوا معالا د رفا لا

 ناسنا لك انلوقك هنع

 نانا لك و ناوح
 0 ع

 اذاو سرب ناسنالا

 م
 لوالان ال اءاك قاوبلا

 ةيمذأا بورذلا صخا
 صخاىناثلاو باجي الل

 وين ا ابو ررذلا

 ممي مل اذاو  بلسلل
 كاثلا.) برشلا مالا
 ىربكلاو نئبجوم نم

007000 
 ةبجومو ىرغصي زج

 ةيجوم أل ىربك ةياك

 ضعب انلوقك ةيئزج
 (1ج ) نم 'ىثشال قدصل ( 1١ج ) ضءب قدصيملول هاف فلخلاب ( | ج ) ضعبف (!ب ) لكو (سبا ) .

 ىرفصلا سكه و (١ب) لك ىربكلاتناكو (1) سيل (ب) شعبف (1ج) نم ءىثالو ( ج ب ) ضءب لوقنف



 || اسي الفةكزج ءارنصنال ىرذصهلءجو ىربكلا سكعب ةيفنايبلا نكمالو لوالا لكشلا نم كاثل ابرشلا ىلا دئربأ

 ||  لوالالمج (جد لكو بد) 6 574 ) لكو (د) ةيكزجلاىرفصلاعوضوم ضرفنو لوالا لكشال ىرتك
 لصالا ىركل ىرذص

 لكو ) با ):لكو)
 ةيناثإث ىربك هلم مت( اد

 لكو(جد) لكل وشنو
 برضا اب (1ج) ضعبف ( د
 لكشلا اذه نم لوالا

 اياب تا طلاوعو

 ةيزج ةبجوم نم
 ىرتك ةرلك ةيل اس( ىرغص

 انل ودك ةيئزج ةبلاس جن
 "ىشالو (حب) ضعب
 (ج) ضعيف (١ب) نم
 ملول هناف فاحلاب(١) سب

 سيل (ج) ضعب قدصيإ
 هاج لك ىدسلا )١(

 (حب) ضءب لوقنف
 (!ب)ضعءبف(1ج) لكو
 ءوثال ىربكلا تاكو

 سكمبو (اب) نم
 لا سول :(غردتسلا
 لكلا نم عد اراابرضلا

 هيف نكءالو لوالا

 ىربكلا سكعب تايبلا
 سال ى رغص هلعجو

 ضارتقالاو ىاثلاو

 عو_ضوملا ضرف ىا
 لف (3) ىفرعسلا
 لوّماف (جد) لكو بد

 *ىثالو (تد) لك الوا

 نم ”ىثالف (!ب) نم

 (جد) لك لوقنم(اد)
 ضعيف (!د) نم '”ىثالو

 برأ اب(١) سيل (ج)

 لكشلا اذهنم ىناثلا

 نسا نيف انج )

 برضا ةيناع طقسا لوالاطرشلاو ابر رسدع 3 لصف ةعرالا

 ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيلكلا ةبجوملا ىرغصلا ىه و َةعقس

 ةبجوملا ىرغصلاو ةيلكلاةبااسلا ىربكلا مع ةيلكلا ةيلاسلا ىرغصلاو

 عم ةيزملا ةبلاسلا ىرغصلاو ةيزحلا ةبجوملا ىربكلاعم ها

 فيكلا ىف ةقفتم ةعقسلاةعب رالاب رضلاهذهو هن اوبلاتلا عركلا

 ةبجوملاو ىربكلا ةّثزجلاةبجوملاعم ىرغصلا ةياكلاةبجوملاو مكلاو

 ىرغصلا ةيلكلا ةبلاسلاو ىربكلا ةيلكلا ةبجوملا عم ئرتضلاة بدلا

 . ةبلاسلا عم ىرغصلا ةيزحلا ةبلاسلاو ىريكلا ةيزجلا ةبلاسلاعم

 حلاق ةقفتم َخيَقسلا ةعيرالا بورضلا هذهو ىربكلا ةيلكلا

 ىهو روثس بركا هعرا ظقسا ىاثلا طرمشلاو ركل !ىف ةفلت#عو

 5 هك اديلاشلا و يرغصلا هلكلا ةيلاسلا عم ىركلا ةيثزحلا ةبجوملا

 نافلتم نامتسلا نايرضلا ناذهو ىرغصلا ةيلكلا ةبجوملاعم ىريكلا

 ةبلاسلا .ىرغصلاعم ىركلا ةييزجلا ةبجوملاو مكلاو فيكلاىف

 كاذجبو ةيدزللا ةبجوملا ىرغصلا عم ىربكلا دب را هلاسلاو هيا

 بورضةعبراىقبف كلا ىف ناقفتم فيكلا ىف نافلت ناعقسلا نايرضلا

 نا لاخلا 0 2 ا 5 عاين يلوا لترك مذلاف ةينعم

 او حج هلوق 0 سالادمل ىلع هلائشال - ةيك جو 5

 ججتباكا ج نم 00 ما 0 0

 ناسنالا نم ءىبثال انلوَس قطان رخخا نه *ىثالو قطان نا اا ظ

 نب رخأتملا دنع ةياك ةبلاس كحم لوالا برضلا حا دا ىلع هيبذتلاو ب

 نر ىا (وهو بلحلا) لص ةك لاس هجاتاىلع لالدتسالاوا

 ىا (ربك الاىلا) ىرغص ( ةجتتلا ضيقن مض ) ىتاثلا لكشلا ف فلخلا
 ١ || ىرك سايقلا ىرك لعب ناو ىرغصلء< ناو ةحجننلا ضن ذخؤي لا

 لكشلا ةيورغصا 6 هجروا ةقك ةبلاع

 ىناخ سايق لصحف لوالا لكشلا هي وربكل ملصن
 ىبلثلا لجبفلا خاف نال

 ةيلك هأ ريكو لولا

 لك انلوذك ) ةثزج ةبجوم جأل ىرك ةيلك ةيجومو ىرذص ةيلك ةبجومىا (ةيلك ىرغصلاو نيتبج نم



 , (اهلمجو ىربكلا نك و (اب) نع نشب دب :يلزكلا تناكو 0 نم ”ىث الف (ج) نم 'ىثالو (جب)
 و(با) ضع اذكه ةومدنل | ين 3 ”' ىرك' لصالا 6 ١ 0 ىرغص لعحو (ىرذص هلدح رهاظلا ْ

 (ج) ضعبف (جج)1 سس 1
 ١) نذمت ىلا و و مجاب ىبعب (ىرغصلا ضرفت جطما) لوالان م ثلاتلإ ننرتسلا 00 ملظتنم 1

 ىرغصلاس كمي ملاكادوالا * ا انلوق قدصإ ىل ا 3 مول هنال ةيكةبلاس برضا اذه أ

 ةياوج يرك:نآل هيف | ازين قانا نخل ند * قالو قاما“ ن إسنا ل نلف انآ ناسا د
 (ضارفالاو) والا || نيضيقتلاعامترا مزاي الثا رج ناسنالا شعب انلوق قدصيف قدصيرل اكو
 ى ان 2 ذىاأ اناع> الو ىر ,؟ سايقلا قئاوكو ىرعص لحد 8 قنلا اذه قدص اكو

 دمع دل وما 00

 لكو (بد) لكفد لسا ولوالا لكشلا نم محج نم رظتنم ىناخ سايق لصف اذكه
 لكل 1” قل رونف ”(5)

 1 ع نفر | نم ا 2-0 ا 0 لوقنف م محلا ىلخلا ساقلا

 قو يدرك قارتقالاز ه دلوتملا مظتنملا ىنلخلا سايقلا منيف 0 اناق اكو ناسناب

 اد لكو (جد) لك ضيف : ةودنلا هذهو 1 سل نايل ضع انلوق بكرملا ىطرشثلا

 برضلاب 20ج ضعف ْ) 3 نيش س انقلا ف 1 اا لك انلوق ىه ىلا ىرغصلا

 لكبشلا اذهنم لوالا :ٍ
 نم سكئاس 11( برشلا

 ىرغص ةيلك ةدج وم

 إ

1 
ٍ 

 ا
 ٍإ

١ 
 ا

 ول جهنيف ةيلج سداسلا سايقلا ىركو ةتسلا تايطرشلا تايئازققالا
 اهذا عم سايقلا ىرغص ضيقن قدص ةيلك ةبلاس برضلا اذه ميني مل

 ىرك ةيزج ةبااسو | ضورفملا فالخ هنوكل ىرغصلا ضيقث قدصي ل نكل قدصلا ةضورفم
 قرف نمأز زجةبااس جند 1 هاذا 2 ُك 5 ل || ؟ خلا 3 || 5 2

 انعف ٠.ه 3 90007 منن ل
 لوك زجةبلاس جذي تو | 0 ل ريطمد 4م هب 2 00 - 2

 ا

 )جر ضعبف )0( سيل

 هناف) فلحلاب () سيل

 )0 نغعب 0-0

 قدصل قادما نع

 مجرإل و لوالا لكشلا ىلا ةثالثلا لاكشالا در بابىف جاتنالا نأ
 ىلا تايطرششلات اين ارتقالا نم تكرملا سايقلا نم دلوتملا ىنلخلا سايقلا

 فالح جاتنالا درحم نيس لب لوالا لكشلا نم ةوهتتل | نيرمب مجنملا سشايقلا

 سايقلا ىلا غجرب امهنم دلوتلا سايقلا ناف ضارتقالاو سكعلا قيرط'

 سوما داسفلاكلذو ءىحساك لوالا لكشلا نم دمنا | نوعل جملا

 تايطرسشلا تاينارتقالا كلت نم دلوتملا ىنلخلا سارقلا ةروض نم مزايال

 ةاحانم “ ند مزان د لب طار 0 لوالا لكلا ئه هن ر وص ل

 | كلدنا نيعتف ةقداص انيهدل قي كلا نم مزايالو هنامدقم نم و سايقلا

 روك ةنملاثدل وتلا. شايقل ا ىنرغص نم ملي اها ضل نذل وهو كاهل

 فالخ مزايف ةديقتلا ضيق لوقلا اذهو رح ناسنالا ضءعب انلوق ىهو

 ةجننلا ضيقن نوكي م ةماللا ضيقن قدص ضرفب نا نم ضورفملا

 فلخلا ءارجا حدو ةياكةبلاس برضلا اذه جاتنا رهظف ةلاحمال ابذاك
 ىثال و (جد) لكلوقن [ | ىربك شسايقلا ىرغص لعخجي ناوىرغص وهتنلا ضيقت : سكع لعحي ناب '

 (ج) ضعيف (اد) نم 1

 نمانمل ئىزغصلا نىك وس هيف نايبلا ن«الو لكتلا [دعن -)١6(- 5 سد نايلان ان م09 ن0

 مسنال اهساكمتا ريدقتو سكمتيال ةيئزجلا ةيلاسل نال ىرتض هلدجو ىربكلا نكسالو سءاخلا برشلاو ظ

 لك -لوقنف 00ج 28

 لكم (1ج)لكو (جب)!

 (ب) ونسب تناكز (اب)
 ضابفإلاو :(4) نينا

 ةيلاسل !ىربكلا تناكنا

 (د) هْض رفن و اهعوضوم
 'ىثالو (بد) لكف

 بدلك الوالومنذاد نم

 لكشلا ةيوربكل عادنإال

 ج م

 و ب

2 

- 
7 1١ / 

 اه 725

24 

 * دوحو قود ةيك ع

 ع م جدلكف 00 لكو

- 

 وضل افزلخ



 تاجاف صخا ىناثلاو باجيال تاتي“ صخلا لوالا نال بورشلا بنرث هجوو لوالا لكشلا ةيورغصا
 لكشلا ىربك ىلء اهلامكشال 4« "5*5 ]  نيربخالا ىلع ميارلاو ثكلاثلا مدقم فرشا صخالاو بللا
 ىلعكاثلا مدقو:لوالا

 سماخلاكباالل ميارلا :

 برو سداسلا ىلع

 سماخلاو عب ارلافصملا

 ىيحاص بدن رب سكم

 امال علاطملاو فثكلا
 1301 هولا فالح

 اعب ار ةثزجلا ةيجوملا عم
 عم ةيئزجلا ةبجوملاو
 رطن اسماخةيلكلاةيلاسلا
 تابجوملا ؛ ٍجَدقت ىلا
 لكشلا اماو) ةضحلا

 بسحب هطرشف عدبارلا

 اهآ+ ةضكلاو :ةيمكلا
 ه1 عم نيتم دّدم |باعا

 امهفالتخاوؤا .ىرفصلا
 اه«! دح | ةيلكعم فيكتلاب
 دحاىتةح؛واىا (الاو

 اعيج اضع لب نبىعالا

 ةثلثلا رومالا دحا مزل

 اماو .نتهدقملاٍب لبس اما

 .ةيزج عم انبباجيا
 امهفالت+ااماو ىرذصلا

 ام<وك مه نفيكلاب

 عيج ىلعو نس زج
 قفدادتجالا+ قيحل)

 جاتنالا مدعل بجوألا

 ءىشالانل وةكف لوالااما
 س رشد ناتينالا' ف

 نموا تاكا نمالو

 ىتاماااماو ناسناب لهاصلا

 ناوحلا ضم: ائل وةدكف

 لكوا نطانلكو نانا
 كثااثلااماو ناويح سرف

 باحبا ىف انلودكف

 ضءب لاهو قدصلا ةضورفم ىربكلا 5 عم ىربكلا ضيقت جنبا

 ||. لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم جهذيف قطان ناسنا لكو ناسنا رخخلا

 ىه ىلا ىركلا ضقانت ة<ننلا هذهو قطان رخلا ضعب انلوق لوالا
 بذكر هظف قدصلا ض ورفم ىركلا كَ عم قطان را نم 0 انلوق

 ليصفت دارانمو ةيلك ةبلاس برضلا اذه جنيف ةهتنلا ضيقن
 لكشلا ىلاضاّرفالا واس كعلا وا فاخلا قيرطب ةثالثلا لاكشالا داد رثسا

 لصحاذك (و) رايعملا ةيدرب ةموسوملا انةلاسر ىلا عجاريلف لوالا

 ةبلاساثلا لك شلا نم لوالا برضلا جاتنا ىلع لالدتسالاو ا هيبنتلا

 (ىلا)ىناثلا لكشلا نمل والا برضلا ىا (دتريل ىربكلا ساكتناب) ةيلك

 تروضصلا اذه محن: لاش: ناب هيلا عجريل و( ل والا)لكشلا نمىناثلا برضلا

 ناسنا لك لوقنف برضلا اذهنم سايقلا انتر اذا انال ةرلك ةبلاس

 ىلا ىرغصلا مضنف اذكه اناق اذكو الثم قطانب رحخا نم ءىبثال و قطان

 ىئدكع سايق لصحمف اذكه انوع اظو ىرغصلا عم ى ركلا ع

 ىبكعلا سايقلا لصخ الك ول والا لكشلا نم ىناثلا برضضلا نم ماظتنم

 اذكهاناقالك ورجح قاطانلا نم ”ىنثالو قطان ناسنا لكل وقنف مظتنملا
 'ىثالانلوق لوالا لكشلا نم سسم ,ظتنملا ىسكعلا سايقلا اذه جنيف
 ةمتالا هذه روكذملا ىمكعلا سايقلا مهنا انكو رسحب ناسنالا نم
 تاينارتقالا نم بكرم سايقلا اذه ةيلك ةبلاس برضلا اذه مذيف
 كلت حاملا روك ذملا ىسكعلا سايقلا هنم دلوت ناعم سلا تايطرشلا

 انيتراذاانلوق جياتنلالوصفملا نم روكذملا بكرملا سارقلا جيف ةحتتلا

 اذهنم سايقلا انتر نكل ةيلك ةبلاس جنيف برضلا اذهنم سايقلا
 برضلا اذهو بواطملاوهو ةيلك ةبلاس برضلا اذه جتيفبرضلا

 ىر< ضارالا ودي زحلا ننال ب رضلا اذهنال ضارتفالاهيف ىرحال
 ىذلاوه (ىناثلا) برضلاو ضارتفالا هيف ىرحالف ةييزحلا مهني اهف

 برضلا ىا (ميذي ةبجو» ىربكلا) نالاملا (و نيتيلكنم) بكري

 ةيلك ةبلاس ىرغص وهو (ب حجب نم *ىثال اناوقك ةيلك ةبلاس) ىناثلا

 اهلاق“ال ةيلك ةبجوم ىربك ىهو (ب | لكو) رغصالا ىلع اهلاقشال |
 201 ت1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا .قطاحلا ضم دى وعصلا

 7 ضءبواناويحلا ضمب و سرفب سيل ناسن الا ضعب ىربكل باجي اىفو قطانب سيل سرفل |ضعب وانا ويلا ضءبو ناسنا
 عم نيتيجوملا مفعل ناناو نتيلاسلا مقل ةعبرال طوةسلاف فذملا .ىب رطباما (ةيناكأ ةعانل اهءورضو) ناسنا قطانلا



 3 م 00 ةيلكلا الالام ديلا 0

 ءىشالانل وو سايقلا اذه يجب ىنعي (ا ج نه *ىثالف) رك الا دحلا ىلع

 ٠ يدالانل وقذاجج رج لكو دام 'ناسنالا نم ءىكأل انل م ج ند
 لاصحي ةيلك ةبلاس برضلا اذه حجاتناب نايبلاف رح 2 نيشأالاوه

 ضيقنلا اذه ليفَعَو دينا | ضيقت نان فل قيرط 0

 ةبج وم انهه زينتا | ضيف نال ىئررك ستنقلا ىَربك نفعو ىرغص

 ةيوريكل صن ةيلك ةبجومانههىربكلا ولوالا ةيورغصل ماصت ةيزج

 لولا لكلا نم نم ثلاثلا برضلا نم قلخنا اظتنيف لوالا لكشلا

 -تفترضلا اذه لوقنف ىرغصلاىلا ةضقانم هبي زج ةبجوم جن ىدح

 ناسنالا نم 'ئثال انلوق قدصيمل ةيلك ةبلاس جنب مول هلال ةيلك ةبلاس

 مل اكو الثم داجج رج لكو دامجي ناسنالا نم *ىثثال انلق اذا رجحت
 رخ ناسنالا ضءب انئلوق وهو اهضيقن قدصيف ةحشنلا هذه قدصي

 سشايقلا ىربك لمحو ىرغص هاعجتمف ر وك ذملا دق قس اكو انه

 ثلاثل ات رمضلا نم. رظتنم .ىنلخ سايق .لصصف اذكه انلعج الكو ىربك
 1 1 ىناخلا سايقلا لصح اكو لوالا لكشلا نم
 لصاحلا ىنلخلا سايقلا جنيف اذكه انلق اكو دامب وهف رج لكو رج
 بك رألا سايقلا جنيف ىرغصلا ضيقن وهو داج ناسنالا ضعب .انلوق

 ةيلاس برضلا اذه جل ملول انلوق ةتسلا تايطرشلا تاينارتقالا نم

 ةتسلا ةيطرشلا ةسيقالا كلتن» دلوتملا ىنلخلا سايقلا ينال ةيلك
 لطاب ىلاتلا نكل قدصلا ةضورف» ىرغصلا نا عم ىرغصلا شيقن

 هيبنتلا (و) بولطملا وهوةيلكة بلاس برضلا اذه مهنيف هلثم مدقملاو

 ىرغصلا سكعب) ةيلك ةبلاس برضلا اذه جاتنا ىلع لالدتسالا وا

 ةيلاسب رضلا اذه جاتنا ىلع لالدتسالا وا هيبنتلا لص# ىا (اهلعجو

 ساكمنا نمةلصاحلا ةيضقلا لعب ناو ىرغصلا سكعي نا قيرطب ةيلك

 سكعنت ةيلكة بلاس ىرغصلا نال سايقلا ىرغصل (ىربك ) ىرغصلا .

 ليش لوألا يتلا :ةناورسكل ملصت ةيلك ةبلاس ىلا عملا نتسلا
 34 لوالا لكشلا نم ىناثلا برضلا نم ,ظتنم ىبسكع سايق لصحم
 لصف (نوهتنل ) ةنه ىوتسملا سك (نت 0 مث) ةيلك ةبلاس جنب

 ةيلكلا انا 2 7 ولا ىئردضلاو قفحدلا عم

 ةبلابتلا + يرتدلاو
 ةبجوملا عم ةيئزجلا
 لوالا) برضذلا ةيلكلا

 نيتباك نتيحوم نم

 هٍيزج هبجوم أل

 لكو (جب) لك اناوذك
 (1ج) ضعبف (با)
 ىا ( بينزلا سكعي
 ى رك ىرغصلا لمح

 عجربل ىرغص ىربكلاو
 لدا ةزكسلا :ىلا

 الك ىف اهل اضا
 اليد ىو نم دقملا

 (ةننلا سكعم) ابلقو
 نا لامتحالابلك جتذيالو
 نم معا رغصالا نوكي

 نانا لك انلوةكركالا
 فاننا قطان لكو نودع
 ايلك اضياىناثلا جايالف
 ىاثلا نم صخا ' هنال

 نم ىناثلا ) ترشلا

 ىريكلاو نةيجوم
 ةبج وم نم ىا (ةيزح

 ْ ةبجوم و ى رغص ةيلك

 ةيحوم جاي ى ربك هم ةسز

 لك اناوقك ) هكر
 ضعبف )١1( ضءب و (جب)
 ( سكع نم عامل (1ج)
 ةويدنل | سكعم بي را

 نم -كلاثلا) ١ ترقلا
 هيب اسىرغصل او نيتك

 سيم ةفلمالا

 جاي رك ةيلك ةبج وه و

 انلوقك ) ةيلك ةبلاس

 لكو (جب) نم 'ىثال
 (1ج) نم 'ىثشالف (با)
 عبارلا) برضلا ىمام

 نه 'ىثلال و (جب)لك انل ودك ةين زج ةبلاس جأي ى ربك ةياك ةبل اس و ىرغص ةيلك ةبحوم ىا (ةيج وم ىرغصلاو نيديلكن م

 ضعبف (١ب) نم ؟ىثالو (بج)شضءب اذكع لوالا لكشل اىلاعجربا (نيتمدقملا سكعب () سيل (ج) ضعبف (با)



 ,(ج)
 0 نم ضصخا هنال اياك اها ا جذي

 يأ ىرك ةيلك ةيلاسو
 ان ومك م زح هل 7

 'ىئتالو (جب) ضعب

 (ج) ضءبف (با) نم
 سكعىف ) سما1(1) سيل
 اذهىرجالو ىتمدقملا

 سماّلاو عب ارلاريغو

 سغلا اوم انك
 ساس ا)ترشل !لوألا
 ى رغص ةكزجقيل أس نم

 جاب ى ربك ةيلك ةبجوم و

 انلوقدك 1 زح ةيل اس

 (ج) سيل (ج) ضعب

 (ج)ضءبف (با) لكو

 رذصلا سكمي )١( سيل
 تضأا) ىلا كيرلا ىا
 لكشلا نه مارا

 أ بولطلا ايو (ىتاثلا )
 سجماسا!ق ىزجاذهو

 اضياسماخلاوعدارلاو

_ 

 آلف ناسناب سرفلانم ءىشآلو ناورح> نانا لك انلودك رغصالا مو لائحال اياك مالو 6

 ترسل" س 6+ 2

 ناسنالا نم *ىثال لوقنف برضلا اذهنم سايقلا انتر اذا نال ةيلك

 عمى رغصلا كف قدصيف اذكه اناق اكو الثم دا رج لكو دامي
 مارا دل رنا لوف اهني ةر وا" كلا ككل قدض اكو ئزكللا .نيع

 ىدكع سايق م اظتافا ذكه انلندالكو هك رص نا 0- لكخو ىربك

 لوقف ى ا سايقلا مظتنا اثولوالا نكشلاو

 ةيلك ةيلاس مج 1 اكو ناسا راجل د“ يشل و داج نجح لك

 سكمن ىذلاناسناب رخا نم ”ىثال انلوق 9 3

 سايقلا ميلا | اكو دلتا | نيع وهورعك ناسنالا نم ءىثال انل وق ىلا

 ىلاتلاو قح مخلل كل ةيلك ةيلاس 0 اذه جنيف نوهدنا | 000

 « قاثلا ترخلا نم

 ىنعا ةجشتلا نيع آن 2

 سكع مضب برضلا اذهىف فاخلا ءارجا مد! تلق نا يان هش

 ىرغص ل ءج وىرغص سكعلا اذه لعجي ناب ىرغصلاىلا ةتتلا ضيقت

 نيعادضقانم ةيمزخ ةيلاش لصاحلاىلخلا سايقلا جلب و ىرنك سايقلا

 ىتح دامجي ناسنالا نم ءىثال ورج ناسنالا ضعب لاش .نايو ىريكلا

 وهني رح لك انلوق- نئقانت' هللا: هذهو. دام سيل رخلا ضع مجان

 قلما ةنكاو فم ىركلا ةده نأ عم انهه ئركلا اذه ىذلا داجج || ءدنلا نلوالا هنود
 فيكلابب فالبتحالا
 نال نيرخالا تثودوا

 ةبوريكل عل سيال ثزجلا ٠
 برضلا نامل نككجا

 ةيلك هبح وم نم عب اسأ

 ةينزج ةمل اسو يرخص
 ع 6
 هد زح ةيلاس جحا ىر

 ملف نيضيقتلا 3 مزا ةيلك ةبااس برضلا اذه ماي ملوا ذئنيخ

 رولا ذل لاتحالا ىلا كقتليدل تلق لاتحالا اذه ىلا ..ضملا تفتلب

 0 نس ميارلابرضلا ىف لاقحالا اذهدح مدعل و ءايك ذالل اناحما

 نم نازيملا لعىف ثحلانا عم ادرطم لاّقحالا اذه نوكيالف ىناثلا

 برضلا اذهىف محدلال ضارتفالا و ,سفاف هيلا تفتاي مل اذلف درطملا

 ةيزجلا مج مال كن رضذلا[دهاو دس رولا مهي ايف محصي ضارتفالا نال || (جب) لك اناوقك
 (ب) سد( ضعاو

 )١( سيل (ج) ضعيف

 ىلا دن ريل بكا سكي

 ل 2-3 ا نعل سم يع (ثل ثلاثلا) برضلاو محد ندر

 ١ زح ةبل انو كيرلا لات ديصلا عا ا ىربك هي كك كيلا س نم و ىرغص 5

 الدخل ىلع اهلا سال ىرتض هب زج ةبجوموهو بج ضضعبانلوقك نم) نسدارلا برشلا

 جايو) كاثلا: نكفلا

 ىف ىزجب اذهو .طملا

 كلاثنا لكتشلا ىف -يرفسلا بلس عانتمال نماثناو نبداسلاو كلاثل 'ىف ىزجالو ابا سماخلاو

 ىرك ةيزج ةيجوموى رخص ةياك ةبلاس نم

 ىلع امل شال ىربك ةيلك ةيلاشت ئدهو و تام < 20 ج هلوق وهو

 ْ نسايقلا اذه نا ىنعل 0 سول 4 ادع ا هلوق وهو ريك الا دحلا |

 (جن).ن ىثالاا ودك هس زج ا 2 100 ال شع

 نفاثاا(ترغلا

 ضعب# :(با) ضو

 احرص ةفوج : ةنج وف نه نسإكأ)

 ا
 1 يس ا ل

 ةيلاس برضلا اذه مجذي ىنزيلا لاثملاب سكعلا ءارجا لاعبو بولطملا

 ميو اا بكب االول حما "يتم نان لح“ ع >

8 5 7 

 ته فسح تر ا تا ل ف



 ا >> دب ١١ ١ نارا اي بحال هةر
 ا رو 03 1
 : : 1 ا
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 طئارشءافتنال ع.باساا ىلا عب ارلا فاذع ىرجآلو ةمتنلا سك مث (لوالا) لكشللا ىلا دئرنا بنترتل ]سكي () سبا (ج)

 ضيقن مض لكشلا اذه وهو فلحلاب لوالا ةتساا لب © 5*5 ) ةلا ناب نك<و) لوالا لكشلا

 نم *ىشالو لهاص ناويما ضعب أنل وقةججاناكا سيل ج ضءباناوق مجلي

 لالدتسالا وا هيبنتلا و ناسناب سيل ناويْلا ضءبانل وه لهاصي ناسنالا

 ضيفن ذخؤيو (فلخلاب) لصح ةيزح ةبلاش برضلا اذه جاتنا ىلع

 مظتنم ىنلخ سايق لصح و سايقلا ىربك ىلا ضيقنلا اذه مضبو نوهتنل |

 ىلا ةضقانم ةيلك ةبلاس جلي ىتح لوالا لكشلا نم ىناثلا برضلا نم

 لطابمزاللا نكل ض ورذملا فالخ مزايف قدصلا ةضو رفماهناعم ىرغصلا

 لاثماب فلخلاربوصتف ةيئزج ةبلاسبرضلا اذه مجأ# اذلفدلثم موزاملاو

 0 ةبلاس جنن ل ول هنالوب وه دنل ان حر كلانس جلب اذكه ىلا

 قطان ناويملا ضعب اناق اذان سرغ سيل ناورحلا ضءعب انلوق. قدصر مل

 ىنعاامضيقت قدصيف تنل | هذه قدصا ماكو قطان سرفلا نق ىنالو

 سايقلا ىرتكل ىرغص هلعضف نقرقناا اذه«قدصولو سرف :ناونحت لك

 لوالا لكشلا نمىناثلابرضلا نم ىناخ سايق مظنتيف اذكه اناعج اكو
 سرفلا نم *ىبثالو سرف ناويح لك لوقنف ىناخلا سايقلا ملظتنا الكو

 اهناعم سايقلا ىرغصل ةضقانم ةيلكة بلاس جيف اذكه اناق اكو قطانب
 ىنالا سايقلا مجناولو سرف. ناو يملا نم ءىثال ىنعا قدصلا ةضورفم

 مولا ذلك و لطم زالإلا نيل ىف رغما فالخ مزاي ةجنن"ا اذه رظننملا
 ءارجا محديتلق نافلمأتف ةينزج ةبلاس مجأي برضلا اذه نا نيعتف

 ناب و ىرغصلا سكعىلا ة<تنا| ضيقت رضي ناببرضلا اذهىف فلخلا
 سايق مظتنيف ىرغص ىرغصلا سكع لعجي نا وىربك ضيقنلا اذه لعجي

 ةضقانم هم زج ةبج وم جنن ىتح ل والا لكشلا نم ثلاثلا برضضلا نم ىنلخ

 ىلاَسو اضيا قدصلا ضورفم ىزيكلا سكع ناعم ىريكلا سكعل

 جنيف سرف نا ويح لكو نا ويح قطانلا ضءب ىف زا لاثملاب فلخلا ربوصت

 ةنتلا هذه ناعم سرف قطانلا ضعب انلوق ,ظتنملا ىنالا سايقلا اذه
 و

 انهه ىه ىّبلا ىربكل !نيعل ضقانم وه و قطان سرفلا ضعبانل وق ىلا سكعنت
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 صملاتفتايمل لف شورفملا فالخ مزايف قاحانب سرفلا نم *ىبثال انلوق
 مصب. لان هلال ره, لاقجوالا اذه ىلا .تفتلي ل تلق كاقحالا اذهل
 عييمج ىف لاع>الا اذهدرطي مللكشلا اذه نم عبارلابرضلا ىف هؤارجا

 ا, 1جقل موج يوم ج وم تارا تامل ىعمص مج وعجم دووم بج سيم هج ممل طعما يووم هو هجن تت همس حسم تسسلم عج
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 ا

 ىدحا ىلا  ةجتنلا

 لكشلا عنيا نيتمدقملا
 انينم ةيكرىلا نلوآلا

 امش لا سلام
 اما ىنرخالا ةمدقملا

 نيساوالا نيبرشلا ىف
 ةوهدنا | ضيفن لمحت

 ىرغصو ىرك ةياكل
 ى رغصاماجال سايقأ ا

 ىفانبام ىلا سكمنبام جامل

 قدض اذاالثمئربكلا

 (با) لكو(جب) لك
 الاو 01ج ضع قددص

 جا نم. !ىش . كلف

 اذأ ودك ىربك اهامع

 *ىثالغتب: (اب) لك

 لل نكتيو) (امبنإل نم
 تناكو (با) نم ىشال

 (با) نك وى ا

 ىلا كلاثااق اماوانع
 ضيَفن. لمعف سداسلا
 ىرغم .هياجال ةيهانل |

 اهتيلكل لصالا ىركو
 ل سسكعتي ام جيبنلا

 الثم ىرغصلا ىاننام

 نم "ىثدال قدص اذا

 (با) لكو (حب)

 الاو (1ج) نم ىثالف
 اهلمدت (اج) ضعءبف

 لك لوط“ قى رفض

 (بحج) ضعب عشن (با)

 ضع ىلأ سكمتب و

 ىرغصلا تناكو(حب)
 د (جب) نم شال

 نيرخالاف ىروالو

 لكشلا طئارش ءاذدنال

 (با) نم ؟ىثال نالف ىرخالا ىنانام 3 صملا لوقبنا بساثالا ناريدقتلا اذهنم رهظ لوقاو لوالا

 ابذكو اتدصص ناعمتجيال نيضيقنلا نا نيدضلاو نيضيقنلا نيب قرفلاو ناضفانتمال نادض (با) لكو



 (ىناثلاف كلذ نيبو ضارتفالاب سماخلا و ىتاثلاؤف) نايبلا (نك< و) ابذك ناعمتجدقواتدص ناعمتجال ئردضلاو
 ©« م٠ )  سماخلا هيلع ساقيلا) (با) ضعبو (حب) لك انلوق ىا

 (د) ىربكلا عوضوم
 (بد) لكو (اد) لكو
 ىرغصل ىركة يناثلا لمح

 (جب) لك لوةنف لدا
 (دج) ضعبف (بد) نكو
 نم لوالا.بورغاايو
 هلع مث لكشلا اذه

 لوقيو ىلوالل ىرغص
 (اد) لكو(دج)ضعب

 طملاوهو (١ج) ضعيف

 تلح تاق ناك ناو

 ىويطلا بعز عبفب ةئتاكا
 (بد) لك اذكعلصالا

 لك جي (حب) لكو

 عني (اد) لكو (جد)
 كااثاا نكلا لوانه

 نايبلا ىا (1ج) ضعب
 انلكوو ىا_نسانخلا#ق

 ؟ىشالو (جحب) ضعب
 ضرفب ناب (با) نم
 (د) ىرغصلا عوص وه

 (جد)لكو(بد)لكف
 ىرغض ىلوآالا لحب
 اذكه لصالا نقل

 نم ءىشالو (بد) لكا

 عوضوم ض رغب ناب (با)
 (بد) لكف ىرذصل

 ىلوالا لعجب (جد) لكو
 لصالا ىركل ى رغص

 ءىثالو (بد) لك اذكع
 لكشل | نم جاي (با) نم

 (اد) نم *ىشال ىناثلا
 اذكه ةيناثااىرك هلع
 نم'ءىشالو (جد)' لك

 لكشلا ىناث نم جي (اد)

 اك ول ىذملا ضتبلا نكلو

 اذلف ادرطم فلخلا ءارجاب نيينازملاةداعترجدقو هنمة تملا بورضلا

 اذه جاتنا ىلع لالدتسالاوا هيبنتلا لصح اذك (و) هنع صملا تكس
 نمثلاثلا برضلا ىا (عجريل ى ركلا سكعي) مزج ةبااس برضلا

 ءارجاىف لابو (لوالا) لكشلا نم عبارلا برضلا (ىلا) ىناثلا لكشلا

 ةييزج ةبلاس برضلا اذه جني ىث زحلا لاثملاب برضلا اذهىف سكعلا

 قطان ناويللا ضعب لوقنتف برضلا اذهنم سايقلا انتر اذا انال
 عم ىربكلا سكع قدصيف اذكه اناق اكو الثم قطانب سرفلا نم ءىثالو
 ةيلك ةبلاسىلا ىربكلا هزه انسكعف روك ذملا نسكعلا قدصالكو ىرغصلا

 لكشلا نم عبارلا برضلا نه ىبسكع سايق ,ظتنيفاهانسكع اكو اهلثم
 قطانلا نمءىبثال و قطان ناويحلا ضعب لوقنف سايقلا مظتناواو لوالا

 نيِع ىه ةيزج ةبلاس ىبكعلا سايقلا جنيف اذكه انلق اكو سرش
 دل ونملا ىدكعلا سايقلا جت اكو سرفش سيل ناويملا ضعب ىنعا بولطملا

 ل

 انتر نكل هرج ةبلاس ججأيف برضلا اذه نم سايقلا اندر اذاف ةيازج
 بولطم اوهوَدّيزج ةبااس برضلا اذه متيف برضلا اذه نم سايقلا
 تاينا قالا" ن وبك ىناخ سايق سكعلا قيرط ىفىراجلا سايقلا نا معا

 بكرملا سايقلاناف ىتانثتسالا سايقلا نم لوالا قيرطلا نمو ةيطرشملا

 هل وكل ايقح عسا ىتانثتسالا لوالا قيرطلا نمو ىطرعشلا ىنارتقالا نم

 ىسكع سائق فلا سايقلا كلذ نم دلوتب و مقتسملا ىنانثتسالا ىلع الشم

 اك سكعلاباب ف سكعلانيع مذيب اذكو درلا باب ىف بولطملا نيع 32

 سايق ضا رقالا قيرط ىف ىراجلا نسايقلا اذكو سوكعلا تبسح ىف قبس

 ىنانثتسالا نم لوالا قيرطلا نم وتايط مثلا تايناّر قالا نم بكس ه ىقح

 سايقلا ودرلا باب ىفزايضارتفا ناسايق ىناحلا سايقلا كالذئنم دلوتو

 ىلا اهجار هنوكل لوالا لكشلا نم بولطملانيع جذي اننا ىلغلا

 سكعلا بابىف قحلا سايقلا كلذن» دلوتو ”ىميس أك لوالا لكشلا

 نانم ليقامو سوكعلا ثحبىف صاكسكعلا نيع مجند دحاو سايق

 1 رس ري ريا ا رى بالا سيل ج0 كح كلاغأ|

 هنكلهبف ضو رفملا لكشلانم امحدحا نيسايق نم نوكياك'ا ادبا ضارتفالان |نم هورك ذامن!بولطلاوهو )١(

 برشلا نايبدنع تاراشالا حرش ىف ىسوطلا ىلا لاق لب ع: سبل لوالا لكشا نم رخالاو لجا برض نم



 ءبثي تناكناو لوالا لكشلا نم عب اراب رشل اةئيه ىلع هيف مقاول فيلأتلا نا ضارتفالاب ىتاثل الكل نم عبارلا

 نيم<الب عضوو لج ىلع لممشنال ىرغصلاناف ةَديَمْلا ©« ١#”« ىلع ىسايق نياك نسل لولاك

 نرتالو ا مانو دانا 7272700 ل ل ا ا ا
 ذرب رتب و .. ىإ |]؟ نهرو .تايطارشلا اجنأيلا رخالا زدت انيك نه. ىف ساتر ا ل

 بايىف اده لثم هك دان

 نا داو اضياسوكملا
 ىف ىرحب ضارتفالا
 عبارلاو لوالا برش

 ىا لوالاى اما اضا

 لكو (جب) لك انلوق
 تاذ ضرفب ناب (با)
 (د) ىربكلا عوضوملا
 اد لكو (بد) لكف

 ىرغص ىلا ىلوالا مذن
 (بد) لك اذكه لمصالا

 لك أ: ( ج ب ) لكو
 هذه لمح م ( جد )

 ةيناثلل ىرغص ةمثالا

 لكو ( جد) لك اذكع
 لوا نم مت# (١د)

 (ج)ضعب كلاثلا لكشلا

 لك ىا عدارلاو اماو

 نم 'ىثالو ( حب )
 تاذ ضرشف ناب (با)
 )دز ىرغصلا عوصوملا

 (جد) لكو (بد) لكف
 ىرتك مل ىلوالا مب

 (بد)لك اذه لصالا

 حتي (با)نم ءىثالو
 لكشلاب(١ د) نم ”ىثشال

 ةويثنل هذه لم م ىتاثلا
 لك اذكه ةيناثلل ىرك

 (اد) نم 'ىثالو (جد)
 (1) سدا (ج) ضعب ميني
 دقتلاو كاثأا لكشلاب

 بورضغلا اورس> نوم
 لوالا ةسإلاى ةجانلا
 ةثلثلا جانا ناب نال
 قطة قؤقوم ةردنالا

 نم سايقلا ىف فالتخالاةريخالا ةثلثلاجاتنا مدمل اوركذو ) دنع مم ودو سماك فنك ةيرجلاةيلاسا | ساكمن |

 ضعءبو قطان ناسن الكعب اسل! فو نا ويح ينطان لكو اس رف لكو ناسن اب نا وحلا ضءب سبل سداسلا ىف اولاقف (نيئطيسب

 ىنارتقالا نم بكرملا سايقلا ناف ىتانثتسالا سايقلا نه ىناثلا قيرطلا

 الوشم هنوكل ايفلخ ىعس ىتانئتسالا نم ىناثلاقيرطلا نمو ىطرثلا

 كلذ نه دلوتيو مقتسملا ريغلا ىنانتتسالاىلعو ةحنتلا ضيقت ىلع
 ىريكلاو ىرغصلل اضقانم جنب و لوالا لكشلا نم مظتنم سايق ىناخلا

 بلس متلي وا لصالا اضقانم :سوكعلا بابىف منيو درلا بابىف

 لالدتالاوا هيبنتلا (و ) سوكعلا تحن ىف مم اك هسفن نع “ىنثلا

 عوضو»٠ ضرفشب ) لصح ةيزج ةبااس برضلا اذه جاتنا ىلع

 دقع نم امهدحا ناتيصخ# روك ذملا ضرفلا نم لصحم (ذ د ةّيزحلا
 ةيلكلاب ليوأتلا دعب ةيئاثلا ةيصخشلا مضن مث ب دو جد ىنعا لجلا

 مظانيف سابيقلا ى رك ىلا ىرغص

 انلوق ني (ذ ب ا نم ءىش الو ب د لك ) لوقنق لكشلا اذه

 ةئلكلاب لووأ:تلا دعب .ىلوالا ديصختلا ليكعتف (١اذ نما مال)
 سايقلا نم ةدافتسملا ةحننلا لمحو .ىرغص سكعلا اذه لع و

 ند لوالا برضلا ند سابق

 برضلان م نان ىذا رثفا سايق مظننيف ىرك لوالا ىذارئفالا

 اذهب لوالا لكشاا ىلا برضلا اذه عجريف لوالا لكشلا نم عبارلا
 سايقلا ) 22 ا د نو ءىش الو د ضعب ) لوقت مث قيرطلا

 لوققلا اذنه ىاد( اوبنه لا ىشا ج_ ضعي ): قاتلا «قضازتفالا
 ريرقتىف لوقنو ةئزج ةبلاس برضلا اذه مناي كإذاف ( بواطملا )

 ان راذا انال ةيزج ةبلاسبرضلا اذه 2 برضلا اذهىف ضارفالا

 سرفلا نم ءىشال و قطان ناويحلا ضعب لوقنف بِرضلا اذه نم سايقلا

 نوصوم انيعم ادرف عوضوملا تاذ ضرفنف اذكه'اذلق اكو الثم قطان
 ديز ىعا: ناييضعت نمفف اذكه :انشرو اه ةفطانلا و ةتاولا
 ليوأتلا دعب :ةيئاثلا ةيضخففلا لضيق ايات الكو قات وو قار
 ىضارتقا سايق مظتنيف اذكه اناعج اكو :سصايقلا ىركل ئرتم هيكل
 لوقنف ىضارتقالا سايقلاهظننا اكو لكشلا اذه نم لوالا برضلا نم
 ميتنيف اذكه انلق الكو قطان. سرفلا نم *ىبشاالاو قطان دز, ىعسم لك



 000 0) تانلا نارطاوأ ىطانلا ضم سرش نانالان د ءيثال نماثلاىفو ناسناب سيل ناويحلاوا سرفلا
 00 كل تسالا( ىدحانه) (١ 9-78 ةرخالا ةثلثلا و ىاا:( اهقن ةسرملا ةيلابلا نيوك طرستن
 ا ا ووو فص ي 4

 3 5 5 5 20 0 0 ا

 . ةيلكلابليواتلادعب ةيابلا ةصعتلا ريكعنف نميدنل | ءذه لوالا ىضاريفالا ل ىلا ل قاثلا

 لعد و ىر يص سكعلا اذه 1 ديار 0 نإ ودا ندا ام هأوق 0 ع جالو كلاثلا لكشلا

 ك6 اليو 0 اكو ىربك لوالا ىضارتفالا نم ةدافتسملا ةحتتلا ظ 0 0
 ش ملغتنا الك و لوالا لكشلا نم عبارلاب رضلا نم لتريطل وهلا ندا رتب 1 تايح رالي

 ع نم م”ىنالو دب زب ىع# * نا ويك ا ضعب لوقنف ىناثلا ىذا رتفالا سايقلا هوركذامطةسيخ)اضياو
 نوكل (فالّتخالا نم
 ةانسلا كى ديلاسلا

 سيل نا وبحلا ضءب انلوق ىناثلا ىضا ريالا جابف | ذكه انلقالك و سرش ديز
 د : ا - 3 ٠ 01 1 ا

 6 ةجنتل هذه ىتاثلا ىطا رف الا ج | اكو بولطملانيع وهو مب رعب ْ 00 707 ةلطيتوس

 5 ا دعي مل عبطأ | نءاه دويل

 اهسفن رابشعاب لب اهجاتناب

 : 1 ني : 57 لوالااومدقنومدقملاو

 بك ريب ىذلاوه اهنم (عبارلا) ترسل تاذلاب بواطملاوهو هر نتيلك نيتيج وم نه هنال

 يل [عسال هم زج ةيل اسىرغدوهو (بسيل 0 انلوقك ةيزح ةبلاس) | نم عجارلاو كاان كح د6 : 0 ا لا 6 2 فلا فرامل مك نرخ

 ىرك ةيلك ةبجوم ىهو ( ب | لكو ) ج هلوق وهو رغدالادخلا ىلع ١ لالا ىلكلاو نتيلك

 تب ىنعب (1 سيل ج ضعبق ) | هلوق وهو ربكالا دحلاىلع اهلاقشال | ىلزملا نم فرعا
 قطانب سيل ناويطاضعب مجند ك١ سيل ج ضعب انلوق برضلا اذه | 7 ذو ْ : . 1 ل ل 11 لاول ا ةيكر اشف يجوألا
 لالدتسالا وا هيننتلا و ناسناب سيل ناووْللا ضعب انلوق قطان ناسنا لكو ١ طالا_تخالا ماكحا
 ذخؤي نابو ( فلخلاب ) لضح ةيئزج ةبلاس برضلا اذه جاتناىلع (( كلاثلا مث هفرعتس
 ' 11 نءاقلا ىركل ىرفص ضقنلا اذه لمح ناو دنا نضر || لكلا ىلا ءادادن آل
 6 ا 71 7 ١ ىالا 5 ا كياربلا ١سلكعب لوالا
 لأ جف ىرغصال اضقانم تا لوالا لكشلا نم لوا برع أ ند ْ د 5 ا

 ضيقن مضي ناب فاخلا ءارجا مدي الو قدصلا ةضورفم ىرغصلا (/نورخأتلاو سماخلان
 ظ ةعاثاأ ىلع ك6 0

 3 0 0 2 70 6 22 تلا اذ ا سافلا ان ردا للا وف عدم ركتع ئدخ الا

 ةبلاسبرضلا اذه جنيف برضلا اذه نم سايقلا اننر نكل هم زج ةبلاس

 5 د تاقنف 5 م م 7

5 7 , 8 7 5 7 
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 و ا م تس هس ا م م ا م أ ا ا ا م و و نس
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 لا ترضلا اذه ىرتخ نال توضلا اذه. ق. .ىرغصلا ىلا :هصتنلا

 طرسش ناف هنب وربكل ملصتال اذكو لوالا لكشلاة يور غصل صتال ب وج
 ىربكلا ةيلك مكلا بسحو ىرغصلاب ا ١ فيكلاب س< لوالا لكشلا

 در 0 و ا لالا ني دضإا انه فاخلا ء[ارخاو قبساكا
 هقول ةيلاس مجان ملول هنال د زج ةبلاس ترنضلا اذه مجاب كاف لآ

 ْ انو ةريخالا

 ةدايز ىلا اهرامتفال

 هاثلا ىلع نيوابلا

 َ باح الا ىلد اهل ائشال

 ؟ سداسلاو تود ى املا

 - تاطلتللاو © ىاثاالصفلا ر] كاثلالكشلاىلا عباسلادادتراو ىناثلالكشلا ىلا سداسل اداديتر ال عباسل ا ىلع

 ' ةنكمب نوكيال نا ىا ىرذصلاة يلف ةهجلابسحب هطرشف لوالالكشلا اما ) تاهجوملا طلخ نم ةلماحلا ةسيفالا

 2س 2 2 تت تت“

 ا م  طرش

 ا
 و
1 



 1475 - ىف

 ماع

 هم

 اما ةنكمملا ىرغصلاو ريك الاب هيلع موكحموهذ لعفلاب طسوالاهل ثدنام لك نا ىلع لدي ىربكلانال ةصاخو داع

 مكملا ىدعتي الف لعءفا ىلا حجرخال نا زوف ناكمالاب » اخ 0 طسوالاهل تنام رغصالان ا ىلع لد

 ضعب انلوق قدص ريدقت ىلع سرفب سيا ناويلا ضعب انلوق قدصي مل

 ةجتنلا هذه قدصي ل اكو لهاص .سرف لكو لهاصن سيل ناويحلا
 اكو سرف ناويح لكى نعا نيضيقنلا عافترا مزلي الثا .اهضيقن قدصيف
 (اذكه اليس او سانقلاى ركل ىرتص ءلمف نوك دلل ديشلا قو

 لطم للك و: لوالا لكتعلا نم كوالا فضلا « وات سان
 انلقءالك و لهلص مرق. ىلكاو سرق فاوح لك كوشن قارا
 ضيقن وهو لهاص ناويح لك انلوق مظتنلا ىناخلا سايقلا جنيف اذكه
 | روكذملاىناخلا سايقلا نا ةّيزجة باس برضلا اذه جنب ولف ىرغصلا

 ضورفملا فالخ مزايف قدصلا ةضورفم ىرغصلا نا عم ى رغصلا ضيقت

 ضيقن بذك نيعت مف ةجتتلا شيقن قدص ضرف نم ًاثنامنا داسفلا اذهو

 نالءاو تاذلاببولطملاوهو ةيزج ةبلاس برعضلا اذه جنيف ةيهتتلا|

 ةيموزاضارفالاو سكعلاو فلخلاءا رجا ىف ةروكذملا تايطرسشلا ضعب

 لامعتسإ و ةماعةيقافتا ةئاعدالا ةيم وزالا و ةيقيقخ ةيم وزلاهضعب و ةداعدا

 ديضارفالاو ةيقلبا تاسايقلا فو ةيقللا تاسايفلا تماس دق
 ةار واحلا ىف اهلامعتساز و اكىلاتلاعوق و ىف ةغلابمادصقل ةزئا- ةيسكعلاو

 لضافلاءركذ  ليقلا اذه. نم تكل لئاوا قة روك كلا
 ةلصتملا اما فنصملا لوقىف تاقدصتلا ةيشاحىف ىلاعت هللا همكع ماصعلا

 ادكع رهدلاديرف نءزو زيصعلا دب رف نم معمو ءآ ةيقافتا انايو ةنغؤزل اجلا
 ةيطرشثلا تامدقملاهذه لثع نب رصاعملا ضعبلا عنم لبشال و عع الق

 ةفلؤملا انلئاشر ضعب ىف ةزوك ذملاةيقحلاو ةيفلخلا وةيسكعلا وةيضاّرفالا

 ضشارتفالاءارجا حصيو بابلا اذه كا ىلاعت هللاحف لقاتلا حلما

 ادوجوم» ةينزملا ةبلاسلا ىرغصلا عوضو٠ ناكاذا برضلا اذهىف

 ىرغص ىف ضاّرفالاءا رجا نا ندليقاف ةبكص ريغ وا ةبك ص تناكءاوس

 تابكرملا ءاضتقال تابكرملا نم هارغص ناكاذا مح اما برضلا اذه
 ىدط ص ربغ وهف عوضوملادوجو ضارريفالا ىذتش اك عوضوملادو+و

 تاذ دجوبال ىتلا ةبلايلا عوقو مدنا ليقو بابلالاىلوا دنع

 ىرغص ىف ضاري الاءا رجا ىف لاقب و لماتف تاسايقلأ ىف اهيف عوضوملا

 ى قدصا اذاو هيلا

 راج لكر وك ذا اضرفلا

 ناكمالاب ديز بوك

 سرق ديز بوكس لكو
 بذك مم .ةرورضااب

 نا ميت تناو ةجتنلا
 رشعا اذا عكاذا اذه

 تاذلافاصت اعضوملا ف

 سشن ىف لهفلابناونءلاي
 ردعا اذا اماو سالا

 ىف لعفلاب قا_صنالا

 أن وعام ىلع ندهذلا

 عااطإاحراش لات ثلا

 جاب ةنكملا ىزددصلا

 ناكمالاد رج رشعا!ذاك

 ىناراثلاى أر وعام ىلع
 2 رغمصالا جاردال

 رغصالاذاطسوالاتحن

 نوكينا نكمي امةلج نم

 لّمماأ هضرفيو .طسوا

 ضعيبلاو لعئلابط سوا

 بذكل عفدتم زوك دملا

 ىف ص دقو ىربكلا
 ةنكملا ىوتسمملا سكعلا

 هبوج و عم هياذدج وام
 تع لمثل! رودصلاو

 طالتخا نم لدقدملا

 اهنءث وحلا تاهجوملا
 ةعست هيأم لكش لكى

 ب رض نم ةلصاح ْن وسو
 نكل اهسفن ف رشءةثلث

 ىرغصلا ةيلعف لموع

 نررسثعو همم طق مل

 ف ةرَط نم لدم اه

 رشح ةثلُث ىف .نيتنكمم ا
 اا و ساراس روس ااا : تاطالتخالا تيقبف

 جاردنالل (نتيفردلاونيتطورسشملاريغ) ىربكلا ( تناكنا ىربكلاك هيف ) ةحتنلاو نيسبراو ةثلثو هبام ةجأللا ٠
 هل تدناامم رغبمالاو ةنيعل |ةهجلاب ربك الاب هيله موك وهف لمذلاب طسوالاهل تنام لك نا ىلد تاد ىربكلاناق نبلا

 ران



 نيف رعلاو نيتطو رساملانم ىدحا ىربكلا تناك ىلالاو ةهجلاكِلّن ريك الاب هيلع اءوكحي نوكيف لمقلاب طسوالا

 © 5847 ١) ىلع ل دّئرك الانال ىرتصلاك ةجئنلاف ىا (ىرتصلاكف )
 رغصالا ربك الا تون َ

 هلطسوالا توب بس

 اتباث طسوالا ناك ناف
 توبثناك اكاد رغصالل

 ىلعو امن اداضي اهل رك الا
 لّتق ناف سانقلا اذه
 ىلء لدي نيبلا جاردنالا
 ىربكل |ةمنامةحتتل |ن وك
 تايعضولا ىدحإ

 رغصالا نأ ىه مدرالا

 طشتاوا 21د امو ١
 فذحلابحاطسوالاو
 فذح الو ةهتنلاى

 ى رظأو اهنم طسوالا
 همدان تدحو اهجهح

 طبارشل اي ى رغصال
 افوذحم) هلوةبةروكذملا

 دق ) ىرغصلاىا (اهنو

 (ماوداللاوةرورشاللا

 ةيدوجولاديق نايم“! و
 هيئاذلا ةيرورضاادبقو

 ةيتقوااو ةيهصولاو
 ناب ىرةصلابةموصخلا

 نا) ىريكلا نوكيال
 ىدخا ىربكلا كاك

 تنخ اما نتانملا
 ٍبطقت .لاقف, قلنوالا

 ماطلعت نلعفا
 ىلع ريك الا لج نال

 تكل اذ طايمإلا
 مادام اديقم ناك ناو
 بحال نكل فصولا
 ىلع ارصتقم نوكي نا

 فدسيصو توس تقو

 | نكس كطيو ألا ماودك الاء اود

 ' سايقلا انتر اذا انال ةيزج ةبلاس برضلا اذه 2 برضلا اذه

 سرف لكو لهاصب سيل نادل ضعب لوقنف برضلا اذه م

 ادرف ىرغصلا هذه 0 وصوم َتآَ ض رفنف اذكه انلق اكو الث لهاص

 0 اة ل كلو ةلهاضل ا هنعلاب وانتم دي اويملا# انوصوم انعم
 لج ادقع نه ىرخالاو عضولا دقع نم ام«دحا ناتيصخم لصحف

 ةيصخلا لعجف اتلصح اكو لعاصي سيل ديزو ناوح دز ىتعا

 "5 ا ظ سافلا قاركل :ىرهخ ديكلا لكوأتلا دضتناتلا

 لهاص سرف لكو لهاصب سيل ديزي ىع#* لكاتلق ىضا ّيفالا سايقلا
 مينا الكو سرفب سيل ديزب ىعبم لكاناوة ججتبق اذكه اناق اكو
 ةيلكلاب ليوأتاا دعب ىلوالا ةيصخألا سكستف ةحئتلا هذه ىضارفالا
 ناككلا ليف اذكه انيكعأ الكو دز نعت« ناويملا ني انلوق ىلا
 لوالا ىضارفالا سايقلا نم ةدافتسملا ةكانلاو ىرغص روك ذملا
 نم نا ىضارتفا سايق ظتنيف اذكه اناعج الكو ابل ىربك

 ىناثلا ىضارتفالا نسايقلا ظننا اكو لوالالكشلا نه عبارلابرضلا |
 الكو سارشل دز ىعنمب نم *ىشال و. كنزي .ىعم ناويحلا ضعب -لوقتف
 عبارلا برضلا نه مظتنملا ىناثلا ىضارتفالا سايقلا جنيف اذكه اناق

 ىضارتفالا مينا اكو سرفب سيل ناويحلا ضءب انلوق لوالا لكشلا نم
 برضلا اذه جنيف ةمهننلا هذه لوالا لكسشلا نه زسج نه ىناثلا
 | تايطرشلا تاينارتقالا نه بكرم سايقلا اذهف ةمزج ةبلاس

 تي برضلا اذه نم سايقلا اننر اذا اناوق منأدو رشع ىنثالا

 سايقلا اذهف برضلا اذه نه سايقلا اننر نكل ةيزج ةبلاس

 قبرطلا نمو رشع ىتثالا تايطرشلا تاينارقالا نه بكح م

 اذه مني انلوق ميو ايقح اسايق عبو ىنانثتسالا سايقلا نه لوالا

 " لوالا ضارئفالا سانقلاو تاذلاب بواطملاوهو ةيزج ةبلاس برضلا

 اذه نم ىناثلاب ريضاا نم وهف برضلا اذهىف ىراجلاىذارئفالاىف

 نم وه ام« لوالا نيسايقلاب لصحب ضارتفالانا ليق امو لكشلا | ال ةبام لاغل هاذ اوكي
 تدءام لك اعاد ن وكي
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 فصوااماد اء ةطرسشمارسفب نا رب دقت ىلد متي اكا هنال رظن هيفو اكادال ناوبخ ناسنا لك بذك عم اكَحاص



 أك ةيرورض ةماعلا ةطورسملا عم ةمئادلا_ىرذصلا مثال الاو ىتاثلاوه ثلا اذه دوصقملاو فصوما ةيزشألا
 طسوالامادام ربك الاةرورض تبن طساوالاهلثثام لك 7 باس مه 0 ناى ريكل ا عم نذل ىثكلاهبلا هذ

 ايي سس تل ل 1 سل يحب سس سس ببيبصببببئئب سس يب يبي بيبي بيب يييييحيييييحبييببييببيبببببب حسم يبي يي يي مم يهاب يسب

 ريغ وهف لوالالكشلا نم ىناثلا و لكشلا اذه نه ىلجالا برضلا

 برضلا اذهىف ضارئفالا نم لصاحلا لوالا سايقلاناف ىذم

 نوكي نا نه رهظا وهف ىناثلا لكشلا نم ىناثلاب رضلا نم هنوك

 برضلا نه هنوك نال لكشلا اذه نم ىلجالا لوالا برضلا نم

 ىضارتفالا سايقلا نم ةدافتسملا ةحننلانيع لعج نا ىضتش ىناثلا

 لبوألا تريضلا نه ةتوكو ىمارفالا كالا ننال صرت | ٠
 نم ةدافتسملا ةجنتلا سكع .لعجب نا ىّضتش لكشلا اذه نم ىلحالا
 لوإلان ا. ةلاتالو ىتارشالا قاثلاسايقلا ىرك ل والا مارق ١
 سكعلا قيرط ىرحال و مهفاف ليقام ىلا تافتلاال اذلف ىناثلا نه رهظا

 لكشلا ةيورغصل ملصتال ذنب د هيلا ىرزكملا نأل :ترضلا اذهل

 باجنا فيكلا بسحب لوالا لكشلاطرش ناف هت وريكل علصتالو لوالا

 ىلع لوالا برضلا مدقو ىركلا ةيلك مكلا بسحب و ىرغصلا

 ل والا لكتشلا ىرغص ىلع لوالا تيضلا لاقحالا ىاتقلا كرد

 لوالا لكشلا ىرغص نوكي اك ةبجوم ىه برضلا اذه ىرغص ناف

 ىلع ىناثلابرضلا مدقو ام« الو# طسوالا دحلا نوك عم ةبجوه

 ةمزج ةبجوم ملي ثلاثلا نا عم ةياك ةبلاس هجاتنال ثلاثلا برضلا

 ىرغص ىلع هلاقثال عبارلا ىلع ثلاثلا برضلا مدقو ةيلكلا فرمشلو

 الوم طسوالا دحلانوكي نا عم ةّيزج ةبجوم اهنوكل لوالا لكشلا
 لزب إلا دكا قوكم ا عم ةبجوم لوالا لكشلاىرغص ن وكي اك اهيف

 ةروكذاا ةعبرالا برضلانم دحاو لك مدقت نا رهظن اهيف الود

 برضلاهذه ىلا نيرخأتملا ضعب راشاو فرشلاب مدقتوهف رخ آلا ىلع

 زمسج سع“ سسم ىهو طبرال 5 رقتو طبضال اليهست ةعطقملا ف وراحاب

 ىناثلاب رطلاو سم هيلازوم سم اهنملوالابرضلا نا ذئنيخ نهز

 برضلا و زس< هيلا زوم مم اهنمثلاثل ابرمضلا وسع“ هيلاز وه ص اهنم

 ىلا عجارياف ليصفتلاةدايز دارا نمو نمز هيلا زوم م اهنم عبارلا

 طرشىا (هطرشف ثلاثلا لكشلا اماو) رايعملاةيدرب ةهوسوملا انتلاسر
 ل ما

 2 ماد ام .سصاللاو

 ةرورضهلتبئذطسوالا

 طورش قدح ريك الا

 ماود وهو هلةرورذلا

 حرشىف لاقو طسوالا
 ىرغص نال باتكل اذه

 الاا الو ماود اللاف
 ذ ةبلاس اهذ ةرورض

 جاتنالا و لخ داهل نكي

 حرش ىف لاقهنايجعلاو

 لوقاو هيذام هيفعلاطملا

 هلاح فلا دق أد رفنم

 ةبلاسلاك هريغ عم

 ىدحا نإ تع“ اذاو

 اهساكمنابج وا نيتماعلا
 فذح اماو صام ىلع

 ىركملا ن الف كلاثلا
 ةرورض اهيفنكيمل اذا

 نءرك الاكاكفنا نكما

 طسوالا هل تنام لك

 قدي الف رغصالا

 اهنءافودحمو ةرورذلا

 (تاكنااهااماوداللا
 ىدبحاا ( ى ركلا

 جاردنالا ( نيتصاخلا

 لدتحى ربكلاناف نيبلا
 متاد ريغ رك الانا ىلع
 طسوا وه ام كفل

 طسواوه ئم رغصالاو

 هلمئادريغ ربكالا ن وكيف
 كيس ل ل يبي يلا يل ا قداصلا سايقلانا لدا و

 ةمئادلاو ةئاداللا ةيرورضلاىنعا ةمزاللاةانلانال نيتصاخلاىدحا عم نيتمدقملاىدحانم بكرتبال تامدقملا '
 اونيب اذا متي امنا تاطالتخالا حيات ليصفت نم.هوركذام ليقو قداصال امزال نوكيال لاخاو لاحم ةعادلا



 5 لاقو تاذلار موزالانوكي ى وع 0 مزال ار م ةروك ذا ا يرانا | نم صخالانا ضعدلاب
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 ناو جاشنأا كلت ىلع دب نعال نا فرى 4 ان د ف 0 اهنا ل 0 رظلاىفو تام دّومْلا صملا نم عل ااطأا

 ضعب ةرودهلاب راخ

 أذا ىريكلا اضيالاقو
 نيتماعل اىدحا 0-17

 عم ىه» لاش نا نكمن
 ٠ ةّقلطاا و نيتدوجولا

 ةّولطم عجن اعنا ةمامأا

 نه صخ*خاىهو هةيتقو

 ناذل ةانمل) ةدلطلا

 لكن اىلهلدب ىربكلا

 رك الفطسوالاهلت نام

 طسوالا مادام هل تا
 ىل ل دي ىرغصلاو

 رغصالا طظطسوالات وب

 توبن' مزايف ةلاف
 تقوى رئصالا رك الا

 توبن تو وهو نيءم

 فذخال هنكل طسوالا

 ع طولا
 قالطال ا ىلع رمتقا

 عماجلاىف ضملا لاو

 نا نطنا ىلع بلغالا

 نا ةيتقو ةقلطم ةعاتلا

 ةوحا هذلإ م

 نم امل هيف ةيف نع تناك

 تناك نا ةّدلطم هةيتقوو

 نال ةماع ةطوردم

 رك الانا ىربكلا ىنءم

 طسوالاّت اذا ىرورض

 طسوالا فصو 3

 : 00 ان وهو

 نوكي نا 9 ةلجا

 تقوى ايرورض ركالا
 ف طش افاتار

 نيمالكلا نيب قيفوتلا

 وو م ةطورشما نإ

 فصوااطرششب لوالاق

 1١ فصول | مادام ىتاُكل انفو

ْ 

 ]| تناكلا ةبجوم ثلاثلا لكشلائرغص نكته ولو ىا ( دار عر

 | ول و ةهتنلا رقعا بجوملا ( فالتخالالصحل ) ةبااس تناكولو ةبلاس
 نفلا ىف ثلاثلا لكشلا ريتعي مل ةدئلامدعا بجوملا فالتخالا لصح

 358 وكم نإ م هطرشنا نيعتف نفلاىف ربتعم هلا عم

 ةبلاس هارغص تناكاذا ةننلا قل بجوملا فالتخالا موزاو ةبجوم |

 0 جا قطان اسنالكو س رش ناسن الا نو ا اناق اذا انال عقاو

 ”ىبثال انلق و ناويحلا ىلا ىربكلا كوم الدب اذا و قطانن سرفلا نم ءىثال

 قحلانا ذئنيف ةبلاس ياي الف ناويح ناسنا لكو سرب ناسنالا نم

 وه ىناثلاسايقلا ةجننتىف قملاو باسلا وه لوالا سايقلا ةكتن ىف
 " برضلا جهتي نا مزل ةبلاس ثلاثلا لكشلا ىرغص تناكو لف باميلا

 درطي و 200 ةاخلا

 نا رهظن هجاتناىف درطم

 ضع نو ةبحوم داوملا ضب نم دحاولا

 ثلاثلا لكشلا نكل ثلاثلا لكشلا جاتنا

 . لكشلا طرد ) وز ةبجوم هأ رغد 58 نا فيكلابسح -دلخ نيش

 تلاكلا

 ١ دم ثلاثلا طرت نا ىعن ىئربكلاو.:ىئرغصلا نع نانزاب

 نا اماو ةيلك هاربك نوكت نا اماو ةياكهارغص نوكت نا اما ركلا

 امهدحا نكيملولو ىا ( الاو ) اعم نيتيلك ىركلاو ىرغصلا نوكت

 اتتاكول ونيت زجاعم ىربكلا و ىرغصلا نوك: نا مزا ةيلك
 مديسياسسلللس

 06 ندا 5ك ىلع ىا (هنباع)“ 1 5 فج تالا: دا رفا ضعب

 6 1 ئا ) ةيدعتلا بخ 3 9 تر ا و ( ربك الاب ) ىريكلا

 لاس كملاةيدس زوج لب رغصالا ىلا طسوالا نم مكملا ةيدعت بحي

 اذظ راوطا مزاتسبا# توجولا ىنتنت ناف رغصالا دلخاىلا ط_تؤالا
 | ناويملا نذعب انلق اذا اناف ناكمالا نع ةرابع زاوملا :نوك) نيينازملا

 ناويحلا رتتعل ىلع ض د الاي 0 روحت ضيا ناويحلا ضعبو نادك

 ب م يل م

  انهه ناتمدقملا كنتو ( هتيهدق» ىدحا ةيلك) مكلا بسك

 . ناكل) نيتيثزج
 . مكح ىذلا ضعبلاىا ( موكا ) طس والا د ادا رفا ضعب ىا (ضعبلا

 | ٠ ![ريغردسالا ) دلتا (,) ىرتصلا ىف نئعبلا كلذ ىلع ىا (هيلع)

  ىا (موكحلا) طسوالادحلادارفا ضعب ريغ ىا ناك ريخ ضعبلا ريغ هلوق

 5 تم 7 ١ 5 ل م

 0 ا ا: 1 غطا ص110 :
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 اجدع د دج هه تمس مسح ع حس هع صص جسر 9
 مخ

 0 نا ىمأ د هطرسشو ىناداالكشا١اماو.) لودجلا اذه ىلا عج راف ىناثاا م فااليصفت تدرا ناو

 ىربكلا نوكو) ةعادوا ةيرورض اهنوكما (ىرغصلا يىبء) يتاطملا ( ماودلا قدص عار نريمال ادحا امهنم

. 
 را

 د
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 وكل“ هاج را ا 0
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 ناويحلا ضعب ىلع ضيالاب م
 ضعب ىلع ضيالاب مل 0 ىدعت ندد لهاصلاب :فوضوألا

 رق ىدجا سوة در
 تيمنا اننا اان نو: قطاتلاب قوص وللا ِ

 رغصالا د اؤهو ناننالاىلا ىركلا ىف قؤانلاب فوصوملا ناويحلا |
 ٍبنملناو روك ذملا للا ىف رغصالاىلا طس والا نم مكحلا ةيدعت زويا

 ناويحلاّضعب انلق اذالصاحلا و نضي الا ناسنالا ضعب انلوق جنيف ةيدعتلا

 ضعب ىلع ضن الاب ىزيكلا ىف مك نإ اما ضنا ناويملا ضعبو ناسنا

 ىلع ضيالاب ىربكلا ىف مكحب نا اماو قطانلاب فوصوملا ناويحلا |

 ناويملا ىلع ضيالاب اهيف ركح ناو لهاضلاب فوصوملا ناويحلا

 تاشنالاوهأو مسالا يعدل مكحلا زواحجتف قطانلاب فوصوملا

 ضع امل وق نايقلا جنيف نيتمدقملا َْق نئيبلا 2 اردنالا دح ودق انئيه

 فوصوملا ناويحلا ىلع ضيالاب اهيف مكح ناو ضبا ناسنالا

 الف انهه نانالاوهو رغصالا ىلا روك ذملا ركحل از واحب الف لهاضلاب

 ناسنالا ضعب انلوق سايقلا 2 الف نيتمدقما ىف نيبلا جاردنالا دجوب

 راشاو ةيدعتلا زو الف لب ملو ةيدعتلا بحب لف صملا لاق اذلف ضبا

 هناف سايقلا طورشىف محل بهذم دز ىلا ةيدعتلا بجي ملو هلوش

 هناف قاراقلا هذ هراتخاو هدارطالال هحاتنال سايقلا طورش لاق ا

 نيب قيفوتلا نكما ناو هجاتناىف دارطالل سايقلاط ورش نا لاق ا

 نيعتيف"سرف ناويخلا ضعإو ناسا ناويللا ضعب انلق اذاو نيبهذملا
 الف"لهاسلاب فودوملا ناوتلا شعب ىلع ىربكلا ىف سرفلاب مك نا 1

 ىلا لهانملاب فوضوملا”ناوحلا ىلع سرفلاب ركملا زواجنالو ىدعت

 مج لوالاساقلاو اعاد ةيحاوم سائقلا اذه جلف ملة الصا نايتالا

 امي رغص نوكل .دحاو برض نه نيسايقلانءذه نا عم ايلاف ةبجوم

 ضعب 5 دحاولا ب رعضلا عجب نا مزايف نكتانز 2 نيتيج وه امتاريكو

 ةيعنم | مدعل تح ولا فالتخ لا مزا مق هلا ضعب ن 5و ةبحوم ةلثمالا

 ثلاثلالكشلاح اتنا ذارطال اطريش يتفق ىلا هيل كاذلف

 ىا (ةتس ةحانلا )يثلاثلا لكشلا بورض ىا ( هيورضو ) مهفاف

 فل كرت ةلتلا بورضلان ال هدب جاشالاو ةدرطملا تْورّضْلا١

 وم. نيحالا جاتنا مدع ند بورشلار 1 تاطالتخال

 ريغ ىرغصلان اكل ايفتناؤا ذا نيتيفارعل وا: نيطورشلاو نيتّئادلا ىعا ( بلاوسلا ةسكمتملا ] تسلا ( اياضقلا نه
 ىنفا لاودلاةكماملا ريغلا عيسل ا ىدح ا ىئربكلا ناكو

 نّتبدوجولاونييتقواا
 ةقلطملاو نتنكسأاو

 نبضلا لكناو“ ةمانلا

 ةضاخلا ةطورشملا تاب

 ىلوالا امأ ةتقولاو

 ةماعلا ةطورثملا ند

 ةينانلا:امايوشناتف وغلا
 صخاوةيقابلاع.بسلا نك

 و ةيتقواا تايرتكلا

 ني ردتملا كالتعا
 و :ةضاتخلا ةطورشملا

 ىريكلا عم ةيتةولا
 ق جم ريذ ةاقولا

 نيدالا نيل والا نيب رضلا
 كرا نيجاءايع

 بخواا فال_ت+ءالا

 برشغا| ىف امأ مقعال

 لك انلوةكف لوالا

 ءيذمالا وهف .ىأاسعم
 افسح مادام ةرورمذلاب
 امم ادال نيعم تقوفقوا

 وا قيعلا نع *ىثالو

 ىغم الب نحلل | نس
 امتادال نيعم' تقو ىف

 ى-دياشلا| عانتما عم

 ى.باحجتالاو لوالا

 ترطلا ماو قاس

 ؟شال كتل وتكم قاقلا
 مادام ىئذع فاسعأا نم

 تقو ق وأ اذا سو

 ةراور تلا 8 نع“

 جنا مو
 نرذهى'  تاطالتخالا

 ربا جان مل قت رورعقلا

 نا اذه

 لد ىعشسل ال نا قاثلاطرثلاو ( معالا جاتنا مع تجو

 تناك نا كمل اىا سس ريكلا موا ) ةقلطللا )ب رورسذداا) ىر مكلاوا (ىرتسلا مالا ) 4 /
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 ! ا

 ةعادلا عم اهجاتنا ناكل

 اما فالئخالا جمقمادلا
 انلوةكف لوالاب رخل ا ىف

 ناكمالابدوساىبور لك

 نم واىورلا نم ىثالو
 امآو امناددوساي ىرتلا
 انل وذكف ىتاثلا برغل

 الب ىوورلان م م :

 لكوا, ناكمالاب دوسا
 دوساال كرت لكواىور
 مدعاذه نم ءزليو اعاد

 ةيف رعلا عم ةنكمملا حياتنا
 اذهو مءااهن وكل ةماعلا

 الذا اضياةصاخلاةيف رعلا
 ىف اهماودالل لخدم

 ةقفاوم اهنوكل جاتنالا

 عج ريف فيكل | ف ىرغصلل
 ةنيكمملا : ىلا .:طظالتخالا

 رظن هيف و اهمقع نيب دقو
 نم لك جا النا زاوجل

 جانو ةيضقلا ىنزج
 لاقيناالا الا ةعومجما

 اهي زج دح ا جأي ن|ةيكرملا

 ىناثلااماو اهت زج نم ءىش
 طرشا ا نم معدق هيالف

 ىربكلاةنكملانالوالا

 نيتم ادلا ريغ عم ججنيال

 ت01 تاعك نكل

 انلوقكف لوالابرشلا

 اكاد ضبا ىور لك
 دلو

 ف واهم ةوقس ترضاةيئامت طقساىرغضلا اح اوهولوالا لرعلا 8

 ةيلكلا ةبااسلاو ىركلا ةيلكلا ةبجوملا عم ىرغصلا ةياكلا ةبلاسلا

 :اذكو ىركلا ةّيزاةبااسلاو ىرتكلا ةيزحلاةبجوملاو ىرتكلا

 ةيلكلا ةبلاغلاو ئركلا ةيلكلا ةيجوملا عم ىرغصلا ةيزملا ةبلاسلا

 طرشلاو”ىرنكلا ةيزملا ةبلاسلاو ىركلاةزحلاةبجوملاو ىربكلا

 ةتس قبف أهنم نيو نيب رض طقسا نيتم دقملا ىدحا ةياك وهو قالا

 (نيتيلك نيتبجوم نم) بك مع اهنم (لوالا) برضلاف ةليعم بورض

 ةبجوم) كوالا ةعربصلا نا (مجط) ىرك ىئرخالاو ىرغص امهيد>ا

 ىلع اهلاّمشال ىربك ةيلك ةبجوم ىه و ) - لكو) 6 هلوقوهو رغصالا

 انلوق جذي سايقلا اذهنا ىنعي ١( ج ضعبف) | هلوق ىهو ربكالا دما

 "ا ريطإ) ضيانل وق ناستا قطان لكو نا ويح: قطان .لك مهنباكا حب ضع

 فاخلاب) لصح برضلا اذه عباتناىلع لالدتسالاو ا هيبنتلاو ( ناسنا
 ىربك (ةمينتلا ضيقنمض) ثلاثلا لكشلا ىف فلخلا قيرط ىا (وهو

 نم مظتنملا ىنلخلا سايقلا لصحف سايقلا ىرغص ىلا ىا (ىرغصلا ىلا)

 مجنبا) اج نم*ىبثال و ب ب لك,لوقنف لوالا لكشلا نم ىناثلا برضلا

 قدصلا ةضورفم ىربكلاذا عم | ب نم *ىثالوهو (ىربكلا ضيقن

 ضيقن ب ذك نيعتف ةجتدا| ند ناد رف نم ضورفملا فالخ مزليف

 انوا لاثملابفلخملا رووصت وةّدزج ةبجوم برضلا اذه جنيف ةوتنلا

 /ةدزج ةبجوم ما:لولهنال ةّزج ةبجوم برضلا اذه جذي اذكه

 ناويح قطان لك انلوق قدصر دقت ىلع ناسنا ناويحلا ضعب قدصي

 ىنعااهضيقنقدصيف ةحتنلا ءذهقدصي مل الكو الثم ناسنا قطان لكو
 ىرغصا ىربك هلع تف شيقنلا اذه قدص اكو ناسفاب ناويحلا نم ءىثال

 لكشلا نم ىناثلا ب رضلا نم ىنلخ سابق ظتنيف اذكهاناعج اكو سايقلا أ“
 0١ الاب ناويحت قاسان لك لوقف قالا سايقلا مظننا اكو .لوالا
 عم ىربكلل ١ ةيفاتم ةيلك ة بلاس عتيق اذكه اناق 0 ناب :ناوبطلا

 جا 10 ناسا ىحاللا نم تقتل انلوق نيعا ىدعلا َقَضْوَنرْسساهلا

 7 ىورلا نم د انلوقكف الا برضغااق اماو ناكمالاب ضيإب نييك موا ىبورلان م

 انم“ ضقانتل امزليف الل مزلئسم صخا لذكو ىربكلا ضيقن نم صخا ىلخل اذهنم ةدافتسملا ةحتنلاو (9)

 ( هنم ) مهفاف ىربكلل ةيفانم انلق اذلف
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 موزلملاو لطاب مزاللا نكل ضقاسنتلا مزايف ةجتنلامذه ملظتنملا سايقلا ظ

 برضلا اذهىف فلذا مصي 2ك زج ةبحوم كلا اذه متليف هلثم

 ا ى ريك لعجف ىركلاوىلا نننل | ضيقت سكع مضي ا قيرطب

 ويطرد ماظتنيف ىربك دلتا ضيقن سكع لعجب و ىرغص

 نه *ىثالو ناسنا قطان لك لوقنف لوالا لكشلا نه ىناثلا بر ضلا

 ن* ىناثاابرضلانم مظتمملا ىناخلاسايقلا اذه منيف ناويح ناسنالا

 صخا ةجتتلاءذهو ناويحم قطانلا نم ءىثال انلوق لكشلا

 مزايف قدصلاةضورفم ىرغصلا نا عم الل مزلتسم صخالا و ىرغصلا

 ضيقن بذك نيعتف ةجنتلا ضيقن قدص ضرف نم ضورفملا فالخ

 تاذلاب بولطملا وهو ةّيزج ةبجوم برضلا اذه تليف ةمنلا

 ىف هت مدعلو ءايك ذالل انادما لاقحالا اذه نع صملا تكسو
 برضلا اذه درب ىا (درلاب و) ءىحجس كلكشلا اذه نه سداسلا ب رضلا

 دي وعت و (: ىزعفلا كم لوالا) كتل اوك تلال هي رتضلا ( ل١
 اذا انال 2 زج ةبجوم برضلا اذه متي اذكه ىتزملا لاثملاب سكعلا

 1 37 اللثم 5 انين قطان لكل وقنف ١ برضلا أده نم سايقلا | طار اذكهانلق

 سكعنف روك ذملاسكعلا قدص ىتهو ىربكلا عمو ىرغصلا سكع قدصي

 نم ثلاثلاب رضلا نم ىببكع سايق ,ظتنيف اهانسكع ىتهو ىرغصلا
 لكو قطان ناوي اضعب لوقنف ىسكعلا سايقلا ,ظننا ىتم و لوالا لكشلا

 ىنعا بولطملانيعىه ةيئزج ةبجوم منيف اذكه انلقالكو ناسنا قطان
 جتني ةتنلا هذه ىمكعلا سايقلاهتثا ١ اكو نانا ناو سدت
 يليق 50 سايقلا انتر نكل هرج ةبجوم برضلا اذه

 ضارريفالا ءارجا محدلو بولطملاوهو هع اج ةيحوم برضلا اذه

 لاقبو .صملاتكسناو هاربكىف اضيا حيو برضلا اذه ىرغصفف

 ييقلا لق ناو انهه ةيلكلا هيجوا] ىرغصلاىف ضارتفالاءارجاىف

 يال 2 : برضلا اذهنا ةيزحلا ةمدقملا ف ىرخامتا ناب

 ناويح قطان لكل وقنف برضلا ؛ذهن ٠ سايقلا انتر اذا انال ةيز
 ادرف ىرغصلا عوضوم تاد ضرفتف اذكه انلق لك دكا ثاسنا ا ْ

 مسسسسنللا

 ضيفه نم

 ميسو .ةعيسإ ةلبتماروشلا نم سا لوالا ظونقلاو ناكمالاب نسسااليدع دا » ةلكذا ىو لكو ايأذ تنال
 ناتاكملا ىهو ةيناك طقساىناثلاو عبسلاتايربكلاىف 2 “8 )) رشم د>الات اي رذدلا ب رض نم ةلصاح

 ةئادلا عم نايربكلا

 ةميرا تاجنلا تيقبف

 ( ةيتتلاو ) نينامكو
 قدرنا ةعاح) هيف

 هبتم دوم دحا ىلءماودلا

 ةيورورض ( تناكنإي
 اكفاالاو ) ةمئتاد وا
 ني»ارب اب ( ىرغصلا

 تاقاطمىف ةروكذملا

 فاما نم لكلا اذه
 ضارتفالاو . سكعلاو

 ةّقلطاا ةخ“# رك ذياو

 عهوةرورذلاعم ةماعلا

 ىف ةماعلا ةطورشم ا

 سايقل لوالا برضذلا

 قدص اذا قاوبلاةلد

 قالطالاب (ب ج) لك
 اعاد (1ج) نم ا

 (ا حج ) ضعبف الاو

 ىرغص هله قالطالاب
 اذكب سايقلا ىربكأ

 قالطالاب ( حج ) ضب

 (با) نم 'ىثالو

 لوالان م أية رو رسضلاب

 (ب) سيل (1ج) ضعب
 لك ناكدقو ةرورشلاب
 قالطالاب ( ب ج )
 ىربكلا سكمب وا فه

 1( ب) نم 'ىثال ىلا
 ةيقنل | يجب امئاد

 قدص اذاو ةبولطملا

 لعفلاب ( ب ج ) لك

 ( ب 1ا) نم 'ىثدالو

 الف مادام ةرورغلاب

 لءفلاب ( 1١ج ) نم 'ىث
 0ث ) نم” ىترلو اًءاد (١ج ) .ض.ب اذك ىركلإ ىلا همن ١ مد ١ حج ) ضءبف الاو ىرغخصلاك '

 'ىثال ىلا ىريكلاسكع وا لعفلاب ( بحب ) لك ناك دذو اكاد ( ب جب ) نع ءىشالف )١( مادام ةرورنلاب



 ولو ورم نفرطآادحال توبيثااىكرورض طسوالان أك اذا لانا طملا جل © مادام امد ) أ بز ن<

 انال ةيرورض نييرورضلاةحتتن © 54٠8 ) نوكيف ةيرورض ةيئايم نيفرطاا نيب ناك رخالا ف رطا| نع
 0 ا ا تام مول كوش

 قاذ٠ نب ةافانملا الا دل لست ذك انضر مو ناويحلاو قاطانلاب اقوصوم انيعم : ١

 ةاف ملا طملاو نيقرطلا

 طااو نيف راما !ىتاذ نيب
 رغصاالا تاذ نيب ةافانملا

 اذهلاو رك الا: كيمماو
 ضرفغلا قف قدص

 ناجم "تالا ار وبلا

 لكؤ ةرورذلاب سرفب

 سرف ديز بوكح م
 بذك عم ةرورضلاب

 ديز بوكس م راسا سل

 نا يعاو ةرورضلاب
 ىذتقتة روك ذا |ًةدعاقلا

 عم نيتك ادل ا طالتخانا
 ال ىلا بسلا "اابجقلا
 جاي انهيلاوس سكني
 كلت تاك ءاوس ةئاد
 ةءااسوا ةبحوم اياضقلا

 تناك نا اهنا ققحأو
 ةيل اس
 حاضالا لع ناعولا
 ىلع ناهربا داقعناو

 انالا مدع

 داقعل !مدع حار

 صخانال ج

 وهو تاطالّتخالا هذه

 ةرورسلا طدانخا

 جنم ريغ ةيتقولا عم
 فودك نول لك قدصل
 *ىثالوةزورسخلابداوس

 اذه ىف فوسكل انوا نم
 قدصيال هناعم تقولا

 فوسكلا نول ضعب سي
 ناكمالاب فوك ثول

 اللا هيف اهنع افوذ# )

 ( ةرورض اللاو ماود
 أ[ انهن دح !ىلع كمتش انا

 ٌىرغص لوال اةيصخألا لمف اتاصح ىم و لاويح كزو قطان دز قعا

 ىضا رف اسايق .ظتنيف اذكه اناعج ىتهو ةيلكلاب لإ , رنا ساس غرك

 قمارفألا ماشا اننا اكو لوألا زك هلا وم لوالا خلا نم
 6 ناسنا قطان لكو قطان ديزي ل

 لعجيف ةدهتللا هذه لوالا ىذارفالا عمنا اكو نانا نيرا يدم: لك
 سكع

 ساق | اظتزيف اذكه انلعج ىتهو ىربك لوالا ىضاّرفالا نم ةدافتسملا

 19 واللا لكعلا هب: كلاخلا توضلاس» نام يضاؤفا

 0 لكو ديت ىعسم ناويملا ضعب لوقنف ىلاشلا

 انلوق جاف اذكه انلق انلف

 زون | نتا ةيلكلاب لد واتلادع ىرغ د ةيناثلا ةدببعتلا

3 

 ئطارفالا

 د نبع وهو دايخ تاويل شعب جنيف اذكه اناق 00 كاف,

ِ | 
 ةيحوم ترضلا اذه عجاف نيت | هذه ف حفلا ضارفالا منا اكو

 ' 12 دخلا .تايطرشلا تانتاةزقالا زب بكرم. لئانقلا :ادِهو ةيرج

 ص 0 ةيجوم جنيف برضلا اذه نم سايقلا اننر اذا انلوق جدو

 ةيزج ةبجوم برضلا اذه نيف برضلا اذهنم سايقلا انتر نكل
 اذكه انهه ىريكلا ف ضارتفالاءارجا ريوصتو تاذلاب يلهو

 ترضاأا اذه نم سايقلا اننار اذا ان 0 5 زج ةبجو٠برضلا اذه

 تنافودر تدك انا ىدهو ا لا ا

 اذكهان ًةض ف ىدو ناسالاو قطان )اب فوضصوم أنعم ادرف ةىربكلا عوضوم

 لمحت ناصح ىبم وذاسناديز و قطان دي ز ىتعا ناتيصخم# ن : أةيضق لصحف

 ىربك سايقلاى رفض لك و 0 لي وامل ارب ل | وذل هي

 لكشلاتو )| م لوالات رعضلا ند ىحكارنقا س ايق لصحف اذكه انلعح ىبهو

 لكو 0 كبرت يعل لك لوقنف قضانزتالا سايفلا طخ وو لوالا

 اكو ناويح كبرت ى 0 لك ؛انلوق جنيف اذكه 56 ىمو ناويح قطان

 لم نو ىرغبص نونا | هذه نسكع لعجتف نتا هذه ىضارفالامن ا

 مظتنيف [دكفس انصح قماو ىذا ةيلكلاب لي وأت ادعب ةيناثلا ةيسختلا

 متنا اكو لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم ناث ىضارتفا سايق

 عم اًءادال ناظب اراج مادامو ةرورشلاب مئانب ناظّتيلاراانم ءىشالو امتادال مئات ناسا لكق دصب هنال

 نوكي طقف نيتمدقلا ىدحا ناكنا دوجولا ديق نا هيف رسمااو اًماد ناانّن راط نانالا نم ؟ىثال بذك



 لصالا عم جبال امهنم لك دوحو دفق نيئمدقلا 5 ناك ناو جبال للا رخال مدع اتذاومأ 1

 نيتقلطلا نم لكشا| اذه جاتنا الذا اهدوحو دبق © 54١ ) 5 ااا
 2: 2 تتسلل ب70727

 نءالو نتكلم نعالو' ١

 افودىم و ةنكمو ةقلطم

 (ةرورضلا دق) اهنع ناويحلا ضعب انلوق قاثلا ا 1 جيف ذكه أناق اكو كانتا ديزي

 ةرورضا!نال(ةرورض

 ةيفصوالا نوكيال اهيف |
 مدعريدقتلاذا ةيتقووا

 ىعبم لكو دز ىعبم .ناوملا ضعب لوقنف ىتاثلا_ىضارفالا. سابقلا ا

 | هذه ىناثلا ىضارفالا جنا اكو اكو بولطملا نبع وهو كاسنا

 برضلا أذه نو سايقلا | در نكل م دضلا اذه ع

 ءارجا نع صملا ت 0 ماو مهفاف 3 رح ةيحوم برضلا اذه 2

 : _اورجا مهفاق م موقل )| داع اعأن 5 اء اريك فو برضلا اذه ىرغص ىف ضارنفالا

 صخاو نيتم دما نم م

 تاطالتتخالا |

 ءارجا < ناو ةيلكلا ةمدقملا نود ةمزحلا ةمدقملا ف ىضارفالا

 برضلا | اذه ى رقم ىف هؤارخل مدباك ةيلكلا ةءدقملا ضارتفالا |

 2 نيتيلك نو ف 5 بكى (ىناشلا) برضلا 6 ءاناررق كه اريك ىفو

 هن زج هيلا هير هلاعل قانا تريلا ىأ (ميني ةيلاس ىركلا) نأ لاقلا

 رفسالادملا ىلع اهلاقشال ىرغصة ياك ة يجوم وهو (ج ب لك انلوقك

 اء اهلاتشال ىربك ةيلك ةبلا 0 0 باو ”ىشالو) ج هلوق ومنا

 رع رببلا اذه نا ىج < 0 سي ِ ع شق) ا ا رت

 برضلا 00 ل وأ هيبنتلا و سرش سيل نا 0 ضعب |

 0 ١ 0 لاو (فاخلاب) لصحم ةيزج ةيلاس

 0 ويح قطان لك انلوق قدصر دين لع سرق سل كد

 نم ْ
 ةيفصوأا ةيرورشلا|
 ةمدةمنمو ةيئقولاوا ]|
 لا ره رجا

 نموا يطورشم نما
 ءىشوةطورشمو ةيئقو |

 اماذرورغا اجيال اهذم

 طسوالا نالف لوالا |

 عومي توبثلاىرورذ

 نفرطلا دحا, تاذآ

 ٍبللاىرورمهذصوو |
 فرطلا تاذ عو# نع |

 اذهو هفصوو رخآلا

 فيمصو ةافانم بح وال : : :
 ثاذ عو# نيف رطا أ دجا ْ لك انلوق قدصيف متنا | ءءاه قدصي مل اكو الثم سرفب قطانلا نم

 ةافانم لب ةقيعوورخآلا : هاف ضيقتلا اذه قدص ىهو نيضيقنلا عافترا مزأي س رف ناويح

 نيع وهو نيعومجلا |
 قاتلا اماو تولطلالا
 ىرورضطسوالان الف |

 ملا 9 00 ابق م نا 200 وساع ا ىرلا

 ضعب ىف رغصالا توثلا : ِ ةيلك ذب 58 0 اناق 2 هو س رف 0 ل و
 0 صخ أى

 طر كالا سلما 0 و 6 دن 7 ردح وم كحك 3 ِس َََط )2 املوف منعا ىرن عل ئرورم ماد تظواناا عدس ينافتللا رهان ندرك واكل كوك عا كلا

 بحوب الاذهو فصولا

 رك الا فصو ةافانه

 رغص الإ هفص وعمرك الا

 تنح مهطرش كانلا لعشلا اماو) 5١6ر9 مسقلا ليصفتو ب طملا ريض وهو

 تالا عم ةصاخلا ةنكملا .طالتخا ىنعا ىرغصلا ناكما تاطالتخالا صخا نال (ىرغصلا هبلعف) ةهجلا

 ةيبحوم ل كو سرف و قطانلا ضعبانل وق نهد د ما ضيفنوب

 0 سايقل |مجتا ا” يقنملا نس د 0 ع ل

 لودجلا اذهىف ىتاثلا



 ميقعنيل والا ىنعا بورضأ !صخا ف تايكرملا صخا 0 ةصاخلاةطور لاو طياسإلا صخا ىه تلا ةيرورضلا
 نود راخا يار ارغو" © 498 © ”راخا نودسرفلا بك ار اَدَز تاانضرق ؛اذاانال تفالتخالل
 ل: يي آآ رهان لك قد سربلا

 ناكمالاب ورع بوكسمع
 0ك تايرك عدرا عم

 سرف وهفديز بوك ع
 وهام لكو ةرورشلاب

 سرف وهف ديز بوكس

 ةرورذاابديز بوكر موه
 ام !دالديز ب وكم مادام

 بوكسم وه ام 'ىثالو
 ةرورخلاب رام ديز

 بوكىم ودام *ىشالو

 بوك ى م و» س رفالب ديز

 فرضذلا اذهىف 0 أ رجا حد -و هي زج بلا 0-3 00 | ذه مجايف

 سايق مظتني ىتح ىربكلا س كعمل قى رغص هج دل[ ضقت 2 نا قدر طب

 ا انمةيلك ةبلاس مجال والا لكشلا نم ىناثلا برضا نم ىناخ

 ناعم ىرغصلا ضيقت نه صخا ةحتتلا هذه سكع نوكل ىرغصلا ىلا
 نودب ص+>الا دو>-حو زاودح مدعل م ءعالا قدص مزاتس صخالا لص

 اذه جاتنا نيعتف ةحتنلا| ضيعت 15 يف حلا 0 مزايف معالا

 جاتا ىلع لالدتسالاوا هيبنتلا اذك (و) مهفاف ةدزج ةبلاس برضلا

 سكعي نا قيرطب ىا (سكعلاب) لصح ةيزج ةبلاس برضلا اذه

 لكشلا نم مدارلا تبرضلاىلا تبرضلا اذه عجر ىح سايقلا ىرعغص

 00 تتاح 1, 973 1 7 9 لا |

 1 8 3 0 3 3 ك1
 | اااام بارصلا اذه من اجه ىرخابل ا 1 نر

 شالو ناويح قطان لك لوقنف برضلا اذه نم سايقلا اندبار ادا ان ةئره قع نامقاولا

 ىربكلا عم ىرغصلا سكعقدصيفاذكه انلق ىتم الثم سرفش قطانلا نم | ناجم“ لوالا برغلا

 اا ا ا كلا ده ]صم ل كعلا اذه ىكض نمو | 00 هي د0
 لوالا لكشلا نم عبارلا 0 ْم 0 اظتذيف ا ذكهاناعج ىتموو أ باس ديز نايهتم ىناثلا ا برضا |هٌميه ىلع نامقاوأ |
 ا اكلا نم + يئالو قطان ناويلسأ ضعي لوقتف 4 سايقلا مظتتا 6 نإ ساد و

 مادام ةرورفلاب ديز

 نيعوه وس رف سيل ناويللا ضعب انلوق جنب اذكه انلق ىَّبمو سرفب || مثعلا ناب اورصتقت

 تناك امل الثم تالطملا
 هخضلا ا - ل مارق الان ل سلا ص سايقلا 1 3 اق لوألا ترك ةمأن

 برضلا اذه جنيف ةهنلا هذه ىسكعلا سايقلا جينا ! 000

 هذهف ذم ةيلاس جنيف برضلا اذه نم 7 مايقلا | اندنار اذا انلوق مجلي ىناثاابرضلاو ةبجوم

 1م مضأ مث ت تاذلاببولطملا ىلا لصتالو ضرعلاب ةيولطم ةننلا 0
 ىناملا قو بلسلا جد | ىلد

 نال باجيالل مينا ىل
 تاينا رثقالا نم اكرم ايقح اسايق سايقلا اذه نوكيف برضلا اذهنم |[ لوالاف ةتنل اباوع

 اناوقججايو ادد اس نايقلانم لوالا قيرطلا نهو تايطرشلا يع

 ةتس ةلمتملا روصل نم
 0 2 ةانيه هيف فرصا[ تكي نأو بردلا اذه ى رغم ق ضارتفالا |[ب رم نهةلضاحن رشعو

 ضل

 ها حالا تيم
 نيف رعلاو نيدط و رشأ ا ىنءأ (عدبرالا) تايفص وا اَر بغى ربكلا (تناك ناىربكلاك )هيف (ةهدتلاو) يعل راوةثلثو

 ١ ةروك ذا١ قرطلاب ىرفصلا سكمل ةعتناافى| (ىرذصلااسكمكف) عيرالا تايفصولا نمادج!ىربكلا ناك لبالاو

 سايقلا انسنر نكل لوقف هلك هناجرملا ةحخلا هذه 0 4 ءانثتا

 محدلو تادلو 5 للملا ونهو م ب هلام وم ريحا | اذه جنيف

 فدو افوص وم أنيعم اص روك ااثملاىف قىردسملا حوض وم تا



 ةيلع نتلشل“ لوألا تامل لأ ةقافلا

 ا

00 

 ىنعا ناتصخ# ض رفلا اذه ند

 ىناثلا برضلا نم ىضارتفا سايق ظتنيف ر وك ذملا سايقلا ىربكل ىرغص

 س رق قطانلا نم ءىشالو قطان ديزب ىعن# لك لوقنف لوالا لكشلا نم

 ليوأتلادعب ةيناثلا ةيصخألا سكعنف سرفب ديزي ىعتملا نم 'ىنثال جنيف

 ىضارتفالا نم ةدافتسملا ملا لع و ئرغض اهسكع لعق ةتلكلاب

 لكشلانمعبارلابرضلا نم نا' ىضارتفا سايق ,ظتنيف ىربك لوالا

 للا نم ةىيشاللو ديز ىعتم .ناويللا_ضعب لوقنف. لوالا

 ىوالا ةيصخشلا لعحف كاويح كزو قطان كنز

 سرقت كبار ى

 نيعوه و سرفب سيل ناويحلا شعب اناوقىناثلا ىضارتفالا سارقلا جني

 ىضارتفالا مدي اذكو ذي زج بلاس برضلا اذه جاي ذئنيخ بولطملا

 نملوالا برضلا جاتنا ىلع لدتسإ دقو مهذاف برضلا اذه ىربك ىف

 ثلا اذه نم ىناثلا برضلا جاتناىلعو ةدزج ةبجوم لكشلا اذه

 نه صخا نيبريضلا نذهىف بولطملا لومت نوكب ةيزج ةبلاس

 باسلاب ,عالا نع 0 ل باحيالاب هيلع هلج خد ناو

 لجة مح مدعاماىت زا ىلسلاب معالا نم صخالا بلس مه” ناو ىلكلا

 قطان لك انلوقىفاك وهف ىلكلا باجي الابمعالا دارفا عيمج ىلع صخالا

 مهني لب ناسنا نا ويح لك انلوق مجذنالهناف نانا قطان لكو ناويح

 ىلوالا ةميننلا زرع مدعل ةتتلا هذه ةصعل ناسنا ناويللا ضعب اناوق

 مومن“ معالا دارفا ميج نع صخالا بلس ةمص مدع اماو تف ىع امل

 وقالو لاويح قطان لل ااتل وق اك وقلما

 لكوقداص منا هذه ضيقن ناف سرش. ناوملا نم*ىبثال انلوق مناال

 هلال س رش قطانلا نم ٍ

 سايقلاو نيضيقنلا عاما مزلي الثل بذاك اهنيعف قداص اهضيقن ةيضق

 لما زاتسا|عانتم ال ةبذاكتلا ةمجتنلا هذه مجنيال هتامدق» قدص تسحب قذاسلا

 ناويحلاضءب انلوق ىهو ةقداصلا ةحقنلا مجان لب بذاكلل قداصلا |[

 0 ا

 ةلو قل اهو ةماعلا ةقلطملا عم ةقلطلا ةيرورشلا ةضتت ري ذبل هيوجاو فلطا اذه لعشلا اذه تالا د
 لكو ةرورشلاب (جب) لك قدصاذا لونف قاولا

 قالطالاب (حجب )

 قالطالاب (1ج ) ضعيف
 قدضلالاو ىركلاك

 ااد (1ج) نم ءىثال
 اذكع ى رغصل | ىلا همن

 ةرورضااب (جب) لك

 اكاد (1ج) نم 'ىثالو
0 
 ىريكلا تناكو امئاد

 قالطالاب (١ب) لك
 لك قدص اذاو فه

 لكوةرورضلاب (جب)
 مادامةرورضلاب (١ب)

 نيد 49 ضعيف(ب)

 ىرغصلا ا 0

 ني الو فدصلالاو
 )جر ماداماع اد 01ج)

 |ذكع ىرغصا | ىلا همغن

 ةرورضلاب (عٍب) لك
 اعاد 20ج نم 'ىشالو

 م عك يذل مادام

 كثناكؤ «انغاد- (1ت)

 (١ب) لك ىربكلا
 )ب( مادام ةروركغلاب

 فاح انههو فاخاذه

 زو رشا ىرغصل نال

 ةماعلا ةقلطأ اعم هكا دل او

 ةيرورذاللاةيدوجولار

 ةئاداللا ةيدوجوااو

 هم تلا ةحتوولا نم

 لوالا ىف ةقلطم ةينر> أت

 ةيرورشال

 ةعادال ةينيحو ةيناثاا ف
 ةقدنسخ و

 هناف ةريخالا ةثلثلاؤ

 (جب)لك قدص اذا

 اذعلد (ب).نلكو

 0 ريحالاو رايفالا ىقصصو عامج نم ديالذا جر وه ها ١1ج نكعل عيب قالسطالاب

 0 ىربكلا لدي ناكوا اذكو لعفلاب رثكدالاب :ةفاضتا و امئاد رغصالاب طسوالا فاصتالاب انيح



 سيل (ج) ضعب ماي لمفلاب (١بإ نم
 كتاك-ناماوداللا“دق):ىزغمعلا نمكع ىا (هنع افوذ#)
 ( هللا لخدالو هلام
 ١ اذه ىئرغصق

 أ ءاوداللا (هيلااموع2مو)

 ايد كلا

 ماودالن ال (نيتصاخلا

 ىرذصلا عم ىربكلا
 0 ماودال جني

 اماد(جٍب) لك انلوق

 (كر ادن ةبلركت
 (ج) ضب جأي اك ادال

 امااءادال (ج) وذ نيح

 تاقئطا! ىف ماكف ةينرحلا

 انالق ماوداللا اماو

 ىلا قودرفلا مظل

 اذكه ىركلا ماودال

 ١ ىثال واك اذ (جب) لك

 مان قالطالاب(!ب) نم
 ) | 6 ١) ضل ب لخأل

 ىنعم وصو قالاطالاب

 ليصفتو ةحانل م اوال

 اذهىف ىباثلا ملا

 لكشلا اماو) لودجلا
 هجانا(طرشق عدارلا

 ةسج روما ةهجلا بسك

 سايقلا ن 3 لوالأ

 ىا (تايلعفل | نم هبؤ

 ةزكملا هيف لمعتسال

 ةيح وم تناك ءاوسالصا

 تناك اذا اما ةيلاسوا

 نه. ىتايسالف ةبجوم
 ؟ه معسل | اس !بو>+و

 اذا اماو لكشلا اذه

 || ام
 ل رخل ١ 0 نلف دا

 ف اهل الف ةيج وف تا

 يام اب

 جاك امهم ءو 2

 !!ةسْج ةمج وماهار بج ىلا

 ا ل رب تحج

ّ 

 1 110/13007715735 ض1ة31ل 171ه ل اغأ 0 ل لب تدذآأآآآآ طه 0

 ل يت تس ب يي تآآ

|| 
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 دحلا 1 ايل يسال ىرغص زج ةيجوم ىهو (ج ب ضعب ضعب 00

 اهلا ال ىربك ةيلك ةبجوم ىهو (أ ب .لكو) ج هوك وه و رعص
 انلوقسايقلا اذه يني ىنعي ١( ج ضعبف) | هلو وهو ريك الا دحلا ىلع
 نأ نتاويح ناسنا لكو ضنا نانالا نضعب انلوق مننا |  ضعب
 برضلا اذه جاتنا ىلع لالدتسالاوا هيبنتلاو ناويح ضءالا ضعب

. 

 م

 ىلاىربك ةدهتلا ضيقن مضي نا وهو (فاخلاب) لص ةيئزج ةبجوم
 لوالا لكشلا نم عبارلا برضلا نم ىناخ سايق مظننيف سايقلا ىرغص

 فلخلا رووصتو قدصلا ةضورفم اهنا عم ىربكلا ىلا 00 جنيف
 حائل هلال ةدزج ةبجوم برضلا اذه محي اذه قارا لاثما
 دالك اذآ تاوخ نيالا ضف: انلوق قدضي ل ةسزخ ةيحوف

 ةيجتنا | 0 قدصي ملا كو م ناودح املا ملقا ضيا نأ اي

 راع ىنعا اهضيفت 0 ردنا اذه 0 ناوي كتب

 سايقلا ىرغصل ىزبك ءامحت

 0 أ. ظنا | اكو 10 لكشلا نم عبارلا ترفل

 انلوق جنيف اذكه انلق اكو ناويحت ضيبالا نم *ىثالو ضيبا ناسنالا
 ةضورفم ىربكلا ناعم ىربكلل ضةانم وهوناويح سيل ناسنالا ض

 ىريكلا ىلا ةضقانملا جتنا هذه مظتنملا سايقلا جنا اهو. قدحلا

 برضذلا اذه جات ا نيس هدالاَو ا زاللا نكل شفا مزايف

 ال5 ف ساخنا: ءارجا محمإو تاذلاب بولطملا 00 هيج ةيحاوم

 ع مضي نا

 0 اق اغتنيف ىرغص سايقلا ىرك لسع لابو

 ةضو رفماما عمى لو لكشلا نم

 الل قل دارعو اهنا ل3 نا راوكا ملا ُُك اثملا ىف لاه و قدصلا

 وق محذتف ض ذا

 ذأ ناسا

 ساقلا ]يردك ىلا ىربك ةيهتلا م ةثرطح ترعضلا

 قاتلا برضلا نم

 ىرغصلا نا ةمئاش ل ١ :> ةيلاس جنيف

 ضيعت قدصل نا مزاي 0 سام انقلا .ىرغصو ءح ا

 وهو ضورفملا الخ مزايف قدصلا ةضورفمىرغصلا نا ع مه

 )١( امايقو طسوالاف نيفصولا عامجا مدع نم دبآل هنال (ج) وهنيح 2 "'

 منال (نيتماعلا-دحا: ىدبكلا 2

 هب ع دبخوم) لا ]| ب ةضاضلا ىا مج ةياكى ريكل

 نم ىنلخ سايق م ظ:تبفال 0 اعد 3

 وه ىدلاعبارلاووىتاثلا صخب اوهىذدلا لوالاق مشع يرذصلا ناكماو عياسلاو مااا مدارلاو نالوالا

 ضرغل |!قنانلىق قدصلف لوالا قاما ةيضاخلا هذولا وةيرورغااق :هأ تاب ريكلا|صخا عم عباسلاو سماخلا ن 4 صحا



 ليز بوكيه سرف لكو ناكمالاب

 ا

 ىضطارتفا سايق.

 بواطملاوهو 1 02 ةبح ومدا رطالا ىلع برضلا اذه جاتا نيعتف ل

 ادرطمدم زجةيحوم نرضلا اذه ا ا كيس 1 هيب خلا )و,

 سكعلا را لفن. سكعب) لص

 ره سايقلا اندنار اذا أ 1 رج ةبجو#

 كين نرضلا اذهنا اذكه ه1 كسلا رع

 هيح وم جنيف ب نكن اذه ن

 ةيحوم بريكلا اذه جيلي 0 اذه سايقلا انتر نكلإت ةسازح

 ريغ ةيرسد ةئيب ىهف ةيانثتسالا ةمدقملااما تاذلاب بولطملا وهو ةّيزج

 لإ ةجاتمم ةيرظ اهتم زالف ديطرسشلا ةمدقملا !ءاو ناسلا لا دحاخ

 ان رادا اذكه وهف سكعل اقيرطب ةمزالملا هذهتاماو لايبلاو تاينالا

 نم سايقلا انتر اذا انال درجة بجوم مذيف برضلا اذهنم سايقلا

 ىتموالثه ناويح ناسنال كو ضم ناسنالا ضعب لوقنف برضلا اذه

 قدص امهمو ى ريكلا نيع قدص عم ىرغَضلا سكع قةدصصيف اذكه اناق

 ىسكع سايق مظتنيف اهانسكعامهم و ىرغصلا سكعنف روك ذملا سكعلا

 ضعب لوقنف ىمكعلا سايقلا ظننا ىتم ول والا لكشلا نمثلاثلا برضلا
 نم يحج نم مجاب اذكهانلتامهمو:ناويح ناشلا لك و نانا ضياالا 1

 اذه ىسكعلا سايقلا جنا ىتمو ناويح ضيبالا ضعبانل وق لوالا لكشلا

 بكس ىنارتقاسايقلا اذهف ةييزج ةبجوه برضلا اذه جنيف ةهتلا

 اذه نم سايقلا ار اذا انلوق جلب ةتسلا تايطرشلا تاينارتقالا نم

 ةمزالمتبثف ةمزاللنيع ة<تنلا هذهوةيزج ةبجوم جليق برضلا
 هن زج ةبجوم ب رضلا اذه جاتا ىلعلالدتسالا واهيبنتلا (و) ةيطرشلا

 ضصرفلا اذد ٠ 0 ل بص و ادد عوضوم نع صضرش) لص ادرطم

 راايقلا يركل ىرتسل والا يسع راق جدو ب دىبنعا ناتيصخ* ْش

 نم 6-0 1 ا 0 و ا هذه 0 واي دعب

 00 0 ار دعب هن كا 0 5 0 انلوق

 مظتيف ىربك لوالا ىضطارتقالا سايقلا نم ةدافتسملا ةحتنلا لعجتو
 لوقنف لكشلا اذه نمىلحالال والا برضلا نه لان

 ىضارتقالا سايقلا جنا اذاف(أ ب ضعب)انل وق جني (6 | د لكو عيد لك )

 ظ
 ؤ
 ظ
 ظ

 ورم بوكيم ديز بوكيه وعام لك اناوو ةرورشضلاب ىهان راهن لكو ناكمالاب ديز بوكيه قعان لك روهكملا

 ىف اماو رهاظ باخمآلا
 لديانلة اذاانالف عبارلا
 لوالالاثملاىف ىربكلا

 قهانب سرذاا نم ”ىثال

 ىاتلا لاك رولا
 سررفال وعام ”ى 0

 بوكر ادب ز بوكس ود
 وح اسرفال مادام ديز
 دب زب وكر ع دب ز بكس ع

 بوكس م وداس رفال مادام
 باحيالاناك اًكادالديز
 قدصوامح ىرورضا |
 ةيقح عم 2

 اذا سال كسلا

 بورش !نالف 0 0
 اضيا ةبج وهاها رك ىلا

 لوالا ةعلدا هرج

 نماثلاو سداسلاو

 منع ىربكلا ناكماو

 كاثلافو قاف

 ىعا كا صخا

 ةطورشااو ةيرورشلا
 انلوق قدصلفلوالا اما

 سرؤدب ز بوكيه لك
 بوكس لك و ةرورذلاب

 بوكس وأ س رف ديز

 ديز بوكس مادام ديز
 بوكس راج لكوامادالا| جب

 قر 0 تل ا

 ةبقح عم ناطالئتخالا

 َق اماو رهاظ باحبالا

 0 كلاثلا

 ند ا ىرغصلا
 2 ا 777

 لن ال بوث يه م ادامديز بوك يم ود ىتءانبب دي ز باوك م نم ”يشالوا ةرورمضأ اب تهاني ديز بوك :

 ىنبم بسام نال 1 ناناتذتلا ةماعلا لاقو ربثشك بلص | ةيقح عم امهف دبع و يرورضغلا بالا



 لا 3 تتيصول !ط رس ةماعةطو رشم اهسش ز - دحاناك اماه ديرا ناناقاطم تابك رااصخا ةصاخاةطورثأانا ىلع

 ناك امام ديرا ناودجو نم مولا ىه ةيتقواانيب واهني ةبسنلا
 كزكل إف فصول 'م ادام

 اذهىف ريعلا نا لعب
 ىناثلا) لوالاوه ثحما

 ةلمعتسما ةيلالا ساكمتا
 بورضلا (نال هيف

 ىح ةبلاسلا ىلع ةلئشللا
 نصح اور ةوحبالا هل

 ةنكمتلا ريملارتل اول
 ى.جذنال ةيتقولا يع
 صخاوه ىذلا كااثلا

 نماثلاو سداسأ| نم

 ود ىذلا مجارلافو

 سماخلا نم. صخا
 صخانه مداسلاو

 ةيرورذل !ىداطياسإلا
 ىنعا تايكراا صخاو

 اما ةيتقولاو ةطورشملا

 عمةيتقولا ةبلاساا مَع

 برضذاا ف ةيرورضلا

 انتو قدصلف كاكا

 90 ردعلا نم قال

 لكو اًعادال تنقوتلاب

 ةرورضل ابرق رمقلا لصف

 لضفق بلس عانتما عم

 اماو فعلا ند رمقل |

 ةطورشملا عم اهمشع

 عم |يمقعلف هبق ةصاخلا

 ذأ ةعانملا ةطودتملا

 رمعلا نم "ىشال قدصي

 امو مولا نبع

 رش رم !| لدف لكو

 لصف مادام ةرورشلاب

 بلسلا عانتما عمرمتلا
 ماوداللا دْيقل سيلو
 وعذا جاتنالا ىف ل> دم

 ىهو باويح كرز ةدكمنم ريغ ةقاطم ةبلاس
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 | بولطملا وهو ةيزج ةبجوم برضلا اذه جنيف ةهننلا هذه ىناثلا

 : 00 اهسا زج دحا

 نمثلاثلا برضلا ىلا ىناثلا ىضارتمالاسايقلا مجرب نا ىغش لوقا
 نمبرضلا اذه ةحجت دافتسيل جاتالا نيب وه ىذلا لولا لكلا

 متنا وىرغصةيئاثلا ةيصخعألا سكع لعيب ناو هنم روك ذملا برضلا
 نان ىضارتفا ىسايق ماظتذيف ىربك لوالا ىضا رثفالا سايقلا ند ةدافتسملا
 ضد مجاب ىتح اد لكو د ب ضعب لوقنف لوالا لكشلا نم محج نم

 نا قيرطب لص ىثزيلا لاثملاب ضارتفالا ربوصتو بولطملا وهوا ج

 اذه نم سايقلا اسر اذا انال دم ز> ةبجوم ذب برضلا اذه نا لاش

 تبق برضلا اذهنم سايقلا انتر نكل ةَييْرَج ةبجوم جنيف برضلا
 ةنيبىهف ةعضاولا ةئانثتسالا ةمدقملاما ةيزج ةيجوم برضلا اذه

 ” د و مف ةطرشلا ةمزالم اما ونايبلا ىلا ةجاتحم ريغ ةيهيد

 "0 ليس انيه عا رالا قيرلسب اهنا و تانثالاو ناببلا ىلآ ةحاتجم
 اذا انال ةّئزج ةبجوم مهذيف برضلا اذهنم سايقلا انتر اذا لاش

 لكو ضءا ناسنالا ضعب لوقنف برضلا اذهنم سايقلا اندر

 ىرغعصلاعوضوم تاذ ضرفنف اذكه اانلق ىتمو الثم ناويح ناسنا

 لصحت اذكه انضرف امهموةيضيبالا وةيناسنالاب افوصوم انيعم اصخت
 للا دقع نم ىرخالاو عض ولا دقع ن٠ لصح امعدحا ناتيسخت

 دعب ىلوالا ةيصخلا لمضفاتاصح اكو ضدا دنزو 5 0
 سايق ,ظتنيف اذكه اهانلعج امهمو سايقلا ى ربكل ىرغص 0 وأتلا

 سايقلا ,ظننا امهم و لوالا لكشلا نم
 اذكهانلقىتم ونا ويح ناسنا لك و نان ادب زي ىع“# لك لوقف ىضا رتفالا|

 ىمسم لك انلوق جنيف

 لكما و رص هياكلا/ لب واتلادعب ةناثلا .ةيضخلا سكع لمصف ةصنتلا

 ,اختنيف | ذكهامهاناعجالكو ى ريك ل والا ىضارتخالا نم ةداقتملا دمعتلا
 ملغتنا الكو لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم ناث ىضارقا سايق

 يعم لكاو ديزي ىعسم
 اكو ناويح بلا ضعب انلوق مينيف اذكه انلق

 نول تردصلا وم ىضارقا

 هذه ىضارتفالا سايقلا جنا اكو ناويج ديزي

 ضيالا ضعب لوقف ا ىضارفالا سايقلا

 ةتسلا اياضت نم نوكي نا بحب كاثلا برشلا ىرك نان٠ ءىجحامل اهماودال عمو ىرغصلا لصا خش الف
 مدنعأ ىلع لدي هلال نيتبلاس نق تابقال نا وعو علاطملا جراشن ليلدنم مثا اذهو 'بلاودسلا ةسكمنملا



 امتادال تيقوتلاب فسحل ءىذملا رمقلا نم ؟ىثال قدصاف هيف ةيتقوااعمءاهمقع اماو ىرغصل|ماودال عم هجاتنا
 ىف ةيرورشلا عم: اههثع اماو .بلسل اعاذتما عم اهنادال بك 3 قايل و يحل ا وس و حا

 اذه منيف ةناثلا ةونلا هذه 0 اهتناا ىضاّرفالا سايقلا جنا

 اذه نم سايقلا اننر اذا انلوق هب سع ىدحالا ب

 قيرطب 5 رظنلا ةمزالملا تابا بسير ادخه نإ روظف ءط يم

 ةبجوم نم ) بكري ىذلاوه اهنم ( عبارلا ) برضلاو ضازفالا
 عبارلا بر ضلا ىا )معذب ىرك .ةيلك هيلا 00 و ىرغص ص زج

 اهيل ايشال قى رغص ةبحوم وهو )ج ب ضعب انوش 4 نحل ةيل 7

 ةمزالم نيعتف ةمزالملا_ وع ةكتنلا هذهف ةمزج ةبجوم

 هلوق انه وهو رك الادملاىلع اهلاقشال ىتربك ةيلكة بلاس ىهو ( ١ ب
 محي برضلا اذه نا ىنعي ( |١ سيل ب ضعبف ) بولطملا لو هتاف |

 نم *ىثالو ضبا ناسنالا ضعب انلوق جذي كا سيل ج ضعب انلوق

 ىلع لالدتسالاو هيبنتلاو سرفب سيل ضيالا ضعب نأ سرفب نامثالا

 ضيقن مض وهو ( فاخلاب ) لصحي ةيزج ةبلاس برضلا اذه حاتنا

 ىرخلا ضيا جندل صملاهرك ذ [ لكشلا اذهىف ىرغسلاىلا ةحئنلا|

 ةيزج ةبلاس برضلا اذه جهثيف نه قدصلا ةضورفم اهنا عم

 اذه مجذي لاش نا قيرطي لصحب ىئثزملا لاثملاب لكلا ءانحا

 ضعب انلوق قدصي مل ةيزج ةبااس ملي ملول هنال هن زج ةيلاس تردشلا

 الو ضيا ناسنالا سقعب انلوق قدح رادع ىلع س رق سيل ضيالا

 سرغب سيل ضيالا ضعب ائلوق قدصي نكل سرفش ناسنالا نم ”ىش
 كف
0 

 معلا ةمزالم اماو تانيا لا ةحاتخ ريغ ةيهلدب ىهف

 ةتاتيتس الا ةمدقملا امأ تلال وهو دي مس ناتم تيصلا 2

 ىهف ةيط

 قدصي ملول اذكه فاذا قيرطب اهتابثاو نايبلاىلا ةجاتحم ةيرظن

 اذه جاتا مدع انضرف ردقت ىلع سرش سيل ضي الا ضعب انلوق

 سرك ضيا لكى نعا :ةكنتل هذه ضيقت قدصل ةن زج ةبلاس ترخلا

 ءاننلكت مو ساقلا# رخصل نحرك ءليخم دق اءانها ل
 ىنمو لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نه ىنلخ سايق ,ظتنيف اذكه

0 

0 

 قدصلف عيارلابرذلا
 وهذ فيح# لك انلوق

 ةرورغااب ريعلا| لصف

 رمتل | ف 5ث 2

 اكادال تقول اب فستتك
 اماو بلسلا عانتما عم

 ةطورشملا عم اهمقع

 قدصلف هيف ةبماخلا

 ةءاضالاب ”ىغم لك انلوق

 فوسحلابى حمي رهقلا
 عم ةرورشلاب ىرملا

 امئادال اًئيضمال ماود
 الب رمثلا نم ءىشالو
 اماذال تيقوتلاب ؟ىذم
 11و كابل اجابت غم
 هيف ةيتقوااعم |همضع

 لك انلوو قدصلف

 ةي رمقلا ةءاضالاب ؟ىضمال

 تيقوتلاب فسح“ وهف
 نع وتنال اانعلذال
 تيقوتلاب ءىضمالب رمقلا

 بلسل ا عانّتما عم ا ادال
 تاربرقتل ا هذصهو

 ةروك ذماح رسب ةيفاؤلا
 بلسم اطال جرش

10 

 باتكلا اذه حرشف
 ناس لاطاف اهضعب كريب

 ىنازاتفتلا ةمالعلا عبس
 نع لزءع هنا ناب

 كلاثلا ) بولطملاةدافا
 ىلح ماودلا قدم

 (كاقلا تلا ىرخم
 ةيزرورض نوكي ناب

 قدبعص وا ةماد وا

 تايفصول اىرغصلات ناكل نا ىمالا تناواذا باول ةسكماملات سلا اياضّمأا نه نوكيناب هاربك ىلع ماعلاىفرعلا
 باوسلاةسكعتملاريغلاعبسلا ىدحا ىربكلاو لكشلا اذ»ىف ةلمعتسلا ةبلاسلا ساكنا توجو ةرورض عيبرالا



, 

 نع "شال قدصب هلال مي ةقفولا رع ةساخلاةطو رشا ىرذصلا طالتشا وغو تال التخإلا ذه, صخاو
 33 ىرعهثلا ف وسحاب

 ىرمثلا فودسخلاب

 نءاك رد |تلع عانتما

 ةيرمقلا 5 ءاصالان  ىطم

 معلا نأ كيلع ىعالو

 ار دروا اذامياعا

 "ع

 و باجالا اهيف علل

 كاثاوىاثاطرشؤو
 اهف ملثع ةروص رفطا مل

 اودةعاموقلاو باجيالا

 لش ا برض لك نا ىلع
 2ع ةرولف بلس ىلد

 بولاطملامت دّقذ بلسا

 مل لوب نا مصخاو
 || ةحتنل انوكي ناز وجال
 ام اريثك متلو ةيجوم

 1 باوسلانمةيجوملاجأي

 نوكعبارلا) سكملابو
 برشلا ق1( ىركلا
 اياضّملا نه سداسلا (

 (نااول كلتا
 سكعن نيب اه اهجاتن !نال
 لكلا ىلا دئريا ىرذصلا

 2" هأ رص نوكيا لي دلف

 ٠
1 

 ظ لصيل ةيعاخ ةيلاس

 "| نا بحف ساكننالا
 أ تلايدحا ءارك ن وكي
 أ ىناعلا لكششلا ىف تق عال
 | قدصي مل اذا هلأ نم

 ظ هأ رةص ىلد ماودلا

 ا هارك نكي ان بح

 يكمل سحلا

 لسانا“ )  كاوذلا
 برضشلاىف ( ىرغصلا

 مادام ةرورضلاب ةيرمقلا : ءاعالاب ءو

 :فانم وه ور دقتنا أ

 0 [ىيد و ىرغصلا سكعنف 1

00 / 

/ 

( 2*2 

 سايقلا متنا

 ىدو ربدقتلا اذه
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 ضيا نا_ىفنالاضعب روك ذملا لاثملا ىف لاغشو فه قدصلا ةضورفم

 يتنيف ناويحب ضيبالا نم *ىبثالو
 ىرغصلا هذه نا عم ناويح ناسنا لك انلوق ىه ىنلا ىرغصلا ضيقن

 وهو نا ويح سيل ناسن الا ضعب انلوق

 موزاملاو لطاب مزاللا نكل نيضيقنلا عاقجا مزايف 5 ةْضو رم

 جاتا اونيب اذك (و) ةيثزج ةبجوم برضلا اذه مشي اذلف هلثم

 ىنعي ( ىرغص اهاعجو ىركلاس 00 0 3 زج 0 برضلا اذه

 ا دمع
 ىا ئ رخصلاس

 552200 طب 1 رج ةهيحوم كايا اده جات أ كاملا نأ

 عم ةماسغلا ةطوزمشملاو يورو نك ةجلن ركذبلو برسذلا اذه تاقلطمىف ةروك ذملا نيهاربلاب اهلك



 » "ها 0 لمن (ح) ا ةرورضلاب (با)

 لكشلا نم ثلاثلاب رضلانم ىسكع سايق ظن ناو ىربك سايقلا |!
 هركحذ اك تاذلاب بواطملانبع ىلا سكعنت ةيزج ةبجوم جيو الا ||

 ةثلثلا سوكعلاب بولطملا رهظيف ( ةحصتلا سكع مث ) هلوقب سلا

 ىهو ضيا ناكن سنالا ضعب و ناويح ناسا 0 برضلا اذه 1

 سكعن 3 كاس ضيالا ضعب انلوق ىلا دقن اع «:ذ اذكه انأق أ

 ىرغص لعحي نابو ىرغص ىربكلا سكع لعب للاب سايقلا بيئرت |

 ضعي لوقنف ىمكعلا سايقل امخت ىمو لودا لكبشلا نه كلاحل

 ضعل انلوق منيف اذكه انلق ىتهو ناويح ناسنا 3 ناسنا ضيبالا

 عانس نويتنل | هذه 0 اقلا يا 3 و ناويح شيلا

 سايقلا | دار 0 0 ةيحوموهو ضيا ناوي ضعب انلوق ل

 اذك (: و3 مهفاف ةّيزج ةبجوم برضلا اذه نبق برضلا اذه نم ظ

 هوارحاو (ضارفالا) ادرطم هم ز> ةبحوم برضلا اذه جاتنا اوين |

 عوضو» تاذ ضرب نا قيرطب لصحن روكذملا ىئزملا لاثملاىف |

 عوضوملا تدون افوصوم انيعم اصخش ضنا نانالاضعب ىنءا ىربكلا |
 لعب و ضيا ديزو ناسنا اديز ىنعا ناتيصخ لصحنو لومحلاو

 سايقلا قى رخص لعب و ىرغص ةهيلكلاب 25 وأتلا لعل ىلوالا ةيصخشل | ْ'

 لكلاقيف لوالا لكشلا نم لوإلا ب رضا |نم ىذا ريف | سا ف م أ

 لعج مث ناويح ديزي 0 | ويح ناسا لكو ناسنا دب زب .ىع#م

 ةيلكلاب ليوأتلادعب ةيئاثلا ةيصخلا لعن و ىرغص ةجتنل مزه سكع

 لوالا لكشلا نه تلاثلاب ريضلا نم نان ىصاَرْفا سايق رظتنيف ىَرتا

 انلوق * لكو ديزي ىع-* ناويحلا ضعب لاقيف

 متلي اذلف : تاذلاب بولطملاىه ةَئَرَج ةبجو» وهو ضيبا ناويحلا ضع ظ

 كف ضتا در ىع“

 نمل بكرم (سدادلا] برضلاو لأ ديزج ةبجوم برضلا اذه

 ىرغص لعب ناو ىرغص سكعلا اذه لعج ناو نءايشلاى ربل نضل

 فسادا 23334 ب ا يدع مان ظ

 ١ اءادال ) ب ( 8م ادام ةرورفكلاب 2 لك ق دد اذا لوقذذ قاوءلاهيلع س امقل ةماعلاةطورشلا 0

 ) )1نح يو اكاد ىا نتمدقلا امكعوا اعاد

 ء شال وام ادال (ج)وح

 34 اكاد (.1ب ) نم

 قدص اذاو بولطملا

 ةرورضلاب ( ج ب)لك
 امتادال ( ب ) مادام
 )ب ا ( نم ؟ىثالو

 )١( مادام ةرورشلاب
 )ع( سل )جر ضععبق

 سكمك ( ج ) وع نيح
 م وا ىرذمصلا

 ضعب اعاد ا نيثمدقملا

 (ج) وه نيح (بج)
 9 'ىثشرالو امئتادال

 مادام اعاد «01:تكر

 (و) بولطا ايتن (ب)
 سداسلا ( برضلاق

 دعب ىتاثلا لكشتاىف اك

 ( ىدرخصلا 0

 (و) كاذب هيلاةعوج رل
 (معباساا) برضل ىف
 دعل كانا لكلا

 هدادتر ال ىربكل |سكع

 برشلا ىف (و) كدب هيلا
 ةيتتلا سكش ) نماثلا

 لكشلا نم ةلصاحلا
 سكم دعب لصاخلال والا

 جبان ليصفتو بدنرتلا

 اذهىف ةناثلاب ورشا
 (ثلاثاالصفلا)لودجلا
 ةناكلا تانارتقالاو)
 ىأ © تانط رقلا- نم

 ةلعثمل|ةنارتقالاة قالا
 ءاوس ةيط رش ةم دّقم ىلع

 لقني ملو الوا ةيلج

 اهيف مالك وطسرا نع

 لساو 2 0

 ه1 6 اك ثادعو 0 ا د تاشأل 6 انواع 00 7”



2 تاك 5 انيلا عقو هناك نم بي ره ممل انم
 1 هاو لودكم هم هناك ىبار راذلأ ى ب رح ةنارتاتلاو مال بوسام تايظرفلا 

 | كذىلا رش يميل ان 6 58ه” ) ضرفلا هب غولبمالو هيف غلابمالو دمتعمالو عذاو ريغ هناف
00 : 

 ١ 8 + م ىلع قالو ةتيلا

 : 7 ةبحوم ى رغص وهو ) 0 را ع >< م اص ن 2 ثلا 1! كك تالوتس م

 ٠ ٠ :بولطملا كة كتاف ع هلوق وهوار 1 00 ىلع اهيل (يسال 2 مهنا ا

 : . نهيق محد 3
 ١ دخلا ىلع |يل | ال 10 ميا ىفو ) | ,سيبا 3 ضعب . 0 و 2 ا ع ا نإ وعدا

 1 اا رام 1 رولا كل ات 3 1 || هلث لو همدق لز دق
 نا ىنعب ١( سيلا ج 0 و كو هاو ا كاوت وهو ردا أ ا نوال
 ناويح ناسنا لكانلوق مني اك | سيل جب ضعب اناوق , متلي سايقلا اذه (| باوصلاب مهلم هتاذ
 ( ماسقا ةسج ىهو )
 ْند اما ةييكرت نال

 ةلصتم واةلعتم و ةياجس وا

 لوالامقلا) هلصفنمو

 كارتشانالةثلث هفاضاو

 1 اوُدو سر هت سيل نو ضعب لآ س رفن س : د ه0 ضع و ظ

 || فال اءارجاو ( قلاب ) ادرلس ذب 0 ظ

 ا : سرفن س 1 نا الا ضعبو ناويح ا لك انلوق لثم ىف 5

 ىنعا زوهشنلا ضيقن لع .ن را لصح وهف سرقت سيل ناويملا ضعبف 2

 1 نم ا سايق لصح ئح سايقلا ى رغص ىربك س ف نا ويح 6

 0 ناسنا لك اقف ل لوالا لكشلا نم 00 0 ظ
 7 . 5 وا مدقملا مات ىنعا امهنم

 انهنا ل11" مفانم وه راتسا لك انل وف 3
 - قرب 0 م وو س رف 3 3 32 س رف ا ىذلالاثااك ىلاتلا ماع

 ا مناف ل 0 وهو ل فالخ 0 ايف ل ةضو رفم ا َّق اماو صااةرك ذمس

 ظ قفار املهتع عارف عرج
 ا وا مدقملا فرظ دحا
 :] )ناك الكانل وذكىلاتلا

 ظ ناك الكو (د) 9 )ب

 || ءرج ىاماو قوق (هد)
 مان ريغ ام© دحا نم مان

 انك ات وك رخالا نم

 ناك املكف د ج ناك
 ىربك ةطيسل 5 زجل اةبلا اسلاعوقو ناف :ةدذ ص وا ةظيس تناك ءاوس اكو (طدف ) ( با )

 و 15 5 0 : ف ةكرشلا تناك امادنم
 لاش و لماتق برضلا اذهل ىربك هيك ملام اةيلاللا عوقو مدلك و نم دش ما

 ٍناويح ناسنا لكل يق هنا انهه ىتزحلا لاثملاب ضارتفالا ءارجاىف |[ (ةعبرالالاكشالادقعنب
 كرتشلاىا ( هنال ) هيف

 الان ( ناك نا 0 مهند

 امدقم ىرذصلاق (

 اذه جاتا اون 0و( بواطملاوهو ة 3 رح دنلاَس 5 رطم برضلا

 000000 د1 ةلابلا تتادا نياشالا ) دم رج هلام ةمارشلا
 ىخذتقت اهناف ةعبسلات ابك رملا نم ( ةبك مع ) برضنا اذه ىربك ى ِه

 دوحو ةيجوملاءاضتقالو ةبحوم أهي زج ىدحانوكل ع عوض وملادوحو

 اذا ضارتفالاب جاتنالا نامو ل 58 كَ انهه ىلوالانأ لوقا عوضوملا

 ادو>وه برضلا اذه ىرك ى ه ىلا 2 ا ةنلامنلا عوضود ل

 ادوجوم هللا ةيلاسلاعوضوم ناك اذا عب برضلا اذهل

 تاذ ض رش سنس رقه سيل نك زارا ضب سرع سيل ناسل الا ضعب و .

 3 سرفلا لكدع ايولسمو ناسف الان اف وص ود اثيعم ارو ىركلا عوضوم

 بر 0 3
 كقع نم ىرخالاو عضولادقع ند لص [م# لوسأ ناةيصخحم لص غ# لكل وهف ىركلاىف

 00 اال يش[ يطل ع ا فلا دتؤو ناسنا كنز عا لقا || هلام نختو (لواآلا
 ظ ىلو ٍِ يا - يك اك 0 اناث نأ ناَؤ)

 1ذا ةتبلا سيلفو ( نزح ) تاك اذا ةتبا سيلو (ه) جف (ب !) ناك انك اننودك ( ىتاثلالكشلا وهف

 اكو ( ب اظ ) ( ه ج ) ناك امكانلونك ( كلاثلا نكششلا ىهف ام4 امدقم تاك ناو ) د هف ( ب از تاك



 ىربكلا قابلاب ىرغصلا ىف امدقم ناك ناو ) ز هف 6ب:1) نكاذا نوكي دتف*(ز ه ف (د جا نك ١
 ناك اذا نوكي دقف (دينزه) ناكالكو باند (ح) 2 ها" ) نا ا !اوهف ٠

 سايق مظننيف ىربك سايقلا ىرغص لعجن و ىرغص ةيلكلاب ليوأتلا
 نانينن[دب زن ىعشم لك لاقف لوالا لكشلا نم لوالا برضلا نم ئذارتفا

 سكع لعجمف ناويح دب زا ىع-» لك انلوق هيف ناويح ناسنا لكو
 ١ ةياثلا ةيصخلا لع و ىرغص لوالا ىّمارقالا نم ةدافتسملا ةحتنا|

 عبارلاب رضلا نم ناثىضا رتفا سايق ظتنيف ىربك ةياكلاب ليوأتلادعب |

 سيلا ديزب ىع-* لكو ديزي ىع-* نا ويا ضعب لاقيف لوالا لكشلا نم
 قعوع ةيبزج ةبحودهوهرو سرفب سيل نا ويحلا ضعب انلوق ججابف س رف

 توردلاد ده تعض واع اوني حد وم كرحلا اذه جبل ذل واطملا

 ىناثلاو ب ايالل ةمهأ :لإ ن ورضذلاص خالوالاب رضلالن ال هم را هذهىف

 عبارلاو ثلاثلا مدقو فرشا صخالاو بلسال ةحتملاب وريضلا ص خا
 بطقلاناق اك ل والا لكشلا ىربك ىلع امهلاّءشال نب ريخالا نيب رضلا ىلع

 لكشن !| اذهل ج انالاى ىف ةدرطا1!بورضلاىل !1 موقلار راشا وىلاعت هللا هجر :

 ريضدلافإو ب ز نع ا لماجلا عج لمد 6 ةعلعقلا فو رحاب

 مح ثلاثلابرضلاو سدي ىناثلا رسضدلاو 2 55- ]| اذه ٠ 0 لوالا

. ُ نسا رلا 2 00 رج اراب ا
 ٌ نم نيدانل اهدا 0

 قرتصلا بكم 0 ف رخل باع يس ل اًديفيكلاو

 باسلا وباجنالا ىف ىا (فيكلا ىن) نيتمدقملا فالتخا ىا (ام«التخا وا

 نكي وأو ىا (الاو و) نيتمدقملا ىدحا ةياك عم 1 )ا امهدحا ةيلك عم )

 د يبول فالتخال 8 ا 8 دو ريثلا هذي 8 طوره عجبا رلالكتلا |

 ناتهدقملان وكي نا اما طورشلا هذه طوره نكيملول هلال ( جاتنالا

 بنليبلاو ب ع : الاب نيدفات وا ىراسلال دب نه أدم يتبل اس

 جات الأ مدعل حولا فالبشالا ليج اهي لام اتناك ئةو امهتبب زج عم

 مدعل بجوملا فالثخالا لصح ىرغصلاةيزج عم نيتبجوم اتناك ى هو

 لصح امهتيزج عم باسلاو باحالاب نيتفاتخم اتناك ىتهو جاتالا

 روم زعيم سايق بديلا أزه نأ ع جانن الا مدعل بح وملا قالتخالا

 ةثلثلا تاب ريكلا نهو ةاضغن ا وع ملعب نفك نع نط رس واوتقا و لاقل

 دطعبارشو) ز ز هف (با) وب

 بورخلاددعو جاّسالا ْ

 ةيمكل | ىف ةجتنلاو ظ
 ضملا لاق ( ةيفيكلاو ْ

 ناف ةهجلاقو عماجلا ف |
 نيتيهو زا نادم دّملا تناك

 ةيموؤل ةدتتلا تناك
 تناك ةقافتا تناكناو

 نا مك ةيقاؤتا ةيمئنلا
 (تاَ وا نيستلجلا :

 ةرجتنلا تناكنيتير و رض
 اتاك ناو ةيرورض
 ةتماخ كفاك نيتكاد ظ

 ( اك لكش لكف)
 قرره تالعاف ظ

 لكتلابورض نااآآلا

 نال ةسج انهه عدارلا ظ

 قى ةمدلا ةيلانتلا" ]|
 ةريخالاةثاثل ابورشلا ظ

 ىلا نوكي نا بخأ ||
 لزنمي وهو نيتصاخلا 1

 ةدهو» تى انط ربشلا هنو

 لفشل ناكل لح لا

 نتيموزا نيتلصّتم نم

 ريدقت ىلع نيتقافتاوا
0 

 اوذلتخا' موقلا نا ىف

 له اهنم بيكرتلا ثاىق ظ

 نهال ما ةججتنال ديفموح ظ
 ىلا ثنهذ ديفموه لاق أ

 وح لاف لم ىلانكدنا

 هنا ىلا هذ ديقمربؤ

 اذا اماو سايقب سبل
 ةلصتم نم سايقلاناك

 ةيقافتا ةلصتمو ةيموزل
 * ىرخا طبارش هلف | تب نات سوي و ال

 نه لوالالكشلا ىلع انثلازجشلادرواو لي واطتل !ةقاحم اه رك نع انج عا قو مااظلاح رش و روكذم اهلصقتو

 اناوقىهو ةيهال !بذكعماجو ز ناك اددعن اك كو اددع ناك ادرف نانثالاناك ذل انل وت قدصب هناوغو يتيم ول



 اهيلاثو اهمدق» نيب ةافانلأ ىمالا سفن بس ةبذاك ى رؤصلا ناب هيف باجاو اجوز ناك ادرف نانثالاناك ام لك

 © 84 ) نفنوف قدصي ذا اددع نكيمل ادرف نانثالاناكنا هناف
 درفلانينثالا نم ؟ىثالف

 مازاالا ب .عاماود دعي

 ناف اضياةهاتلا قدصف
 درف نينثالان اى رت نم

 هنا مزلي نا نم ديالف

 برذلالاثماشب اج وز

 لوالا لكشلانملوالا

 6 ُ (با) ناك الك

 ز ةهفد )(ج) ناك الكو

 (زدفبا) ناك الكيني

 داقع ا نا موال

 صوصخ ةعب رالالاكتنالا

 ىع لب عوبطاأافيصلاب

 ئيرخال انيذيهأابةدّقعنم

 ىف لالا اذكو اشيا
 مسقلا ) ةيئالاماسقالا

 نم 31 رس ا لالا

 هفانصاو ( تالصفنا |

 لوالاى اك ةقلك اضنا

 نوكي نااماام ادانل وةك

 ئ :ادو دج وأ با 0

 هزوا (ج)نوكينااما

 ق ىناثلا لاشم ؟

 الوككلاثاااماو تملا
 (با)نوكينااما اًاد
 (با0 الك انآ د جن

 وزه لك امااًئكاد وز ةهف

 عوبطااو 2 (ج)لكاما

 ل الا

 نه .م.ان ربع ءزج ىف

 ىو

 6 ) نهتم دداا

 نم دما |باعا هجاتنا

 قدصو اه4يدحا ةيلكو

 )١ لك اماائ ادانل وةك )

 (و د ج) لكوا (ب
 فيل ان[ دق نءعقاوااواخ عانتمال ولخلاةءاام(ز و ) لكو' (هج)ل موا (با) لكاما جأب (زو)ل كو وا(عد)ل امامااعاد

 وذو نم نةاصفنلا نم لكف ديال هنا لمضاحلاو (زو) لك و(با) لكك ا(نب رظالا ىدحا نءو) عد لكو (دج) ل مكىا

 ؟يشال عدلا

 طورشملا هذه اطورششم عبارلا لكشلا نكي ملول انلوق جنيف ةلصتملا

 01 تملا اذه نا ران اعالا نوما هن لانعتلا لم

 نيب طسوا ادح ةمزالملال اد لعينا وهو طسوتلاق يرطب ةمزالملا

 ةمزالملا نيع مجلي ناو ىطرش ىناّرقا سايق لص ناو ىلاتلا و مدقملا

 نات«دقملا تناك اذا ةهننلا مقا بجوملا فالتخالا لوصح اما مهفاف

 لهاصي راا نم ءىشالو ناسناب لهاضلا نه ءىثال انلوق لثف نيتبلاس

 لهاصلا نه ءىبثال انلق اذاو رامح ناسنالا نم *ىثال انلوق جنيف
 ناسنالا نه “ىثال انلوق مجفنالف لهاصي قطانلا نم ”ئث الو ناسناب

 2:9 ىدانفلا و قداص سايقلا نا عم ةبذاك ةجقنلا هذه نال قطان

 وه قحلانا رهظف قطان نانا لكانلوق مني "باقل اذه نا بذاكلا

 نيعتف باحيالا ىناثلا سايقلا جاتتاو هلا لوالا سايقلا جاتنا

 مقعل بجوملا فالتخالا لوصح اماو ةهتتلا مقعل تبجوملا فالتخالا

 انلوةىفاك وهف ىرغصلاةيئزج عم نيتبجوم ناتمدقملاتناكاذا ةحنلا

 اذاو ناسنا ضرالا ضعب انلوق جهنيف مسج ناسنا لكو ضبا مسجلا ضعب
 ضيالا نم *ىثال انلوق جهذيق مسج دوسا لكو ضبا مسملا ضعب اناق

 جاتناىف قحلاو باجالاوه لوالا سايقلا جاتتا ىف ق+لا نا رهظف دوساب

 اذا ةحشلا ,قعا بجوملا فالتخالالوصح اما باسلا وه ىناثلا سايقلا

 ناسنانا وحلا ضءب انل وق ىف اكوهف امهتيث زج عم نيتفاتحم ناتمدقملات ناك
 انلق اذاو ضباب سيل ناسنالا ضعب جنيف ناوي سيل ضيبالا ضعبو

 || لب ةبلاسلا جنن الف ضباب سي | مسجلا ضعبو ناسنا ضرالا ضعب
 د ا سانقلاق قحلا قر رهظف ةيحوم وهو مدنا نامل لكدانل وف

0 
 ةبحوملاجاتنا وه ىناثلا سايقلا ىف قحلاو ةبلاسلاجاتنا وه لوالا

 0 عل اكس ةلثم الا ضعب 0 مجلد دحاولا ترضلا ا مزأي ذئنيش

 مدع ىعب زوهشلا| مقعل بج وما فالتخالاوه كالذو ةيحوم اهضعب

 1 لكشلل طورشلاهذه ريتعا اذلف نفلا ىف ربتعم ريغوهو جاتنالا ىف دارطالا

 ا ىف ةدرطملا عبارلا لكشلا بورضض ىأ ( ةحانلاهيورمضو ) عبارلا اهيلع معالا ىنعملاب واحلا عنم

 ٠ْ روقس ترضا ةعرا طوقسل ) ةياع ) لك و مس ادا ىدتقع جاتنالا

 39 نينئاب ددعملا نم

١ 



 بلا يرد يرحل الا عركلا# هب را ةباايعلاىرفصلاأو

 رك 2 هك را ةيلاجلا ىرتملاو هع ا ةيلكلا

 + عم نيتبجوملا مقعل نيعقس نيب رند طوقسلو ةيلكلا ةبلاسلا

 ةرجولا وىربكلا ةيلكلاةبجولا عم ىرغصلا 2 اميخولل ىنءاىرغصلا

 نيرخآ نيبرنض طوقسلو ىريكلا ديلا ةيجوملاعم ىرغصلا ةّيزجلا

 ىركلا عم : ةيئزلاةَبحوملا ىرغصلاقعا نيتي زيا نيتقاتخلا رقعل نيوقس

 ةيئزإلا ةبجوملا ىربكلاعم هيث الذال قرصا و ةياخلا ياخ

 ةناعلا ةنيعمأا 00 قبف ةدامأا روقمسأ | بورضلا طوقس نيعتف

 برضلاىا | (ميي :نيتيلكن يتبج وم نم) بك ىع اهنم ل لوالا) بَرضْلاَ

 ىف ف والا 3 لو جبر انا وتو دج رج ةيجوم )ل مرطق كوالا
 نمت ) ىربذ كلا ةيلكلا ةبحوملاىه دا ةيلكلا ةيجوملا ىرغصلا

 قطان لكاناوق مناي ماج جا ضعب مني برضلا اذه نآ ىنعي (1 خ

 كالدتمالاوا هنتلاو ناسا نارا دع لإ قطاع احتل لكش نأ

 نيل ( تديزلا سكعبي ) لص ةيئزح ةيجوم برضلا اذه جاتنا ىلع

 ىركلا لعب ناو مب ريك ىرغصاا لعجي ناقيرطب سايقلا بدبارت سكعب

 لولا معدلاو م لوالا ب رضلا نه ىس نك سايق م طاش ىبح ىرغص

 سكعمت 6-5 ولطملا ندى هةيث زج ةبج وم ىل || سكعن ةيئزح ةبحوم وم جند

 ناب لص ىتزملا اثنا ىف سكعلا ءارجاو بولطملا لصحمت ( تنل

 ل 10 الك لوقنف برضلا اذه نم سايقلا انينر اذا لاق

 ءانسكع ىف هو سايقلاب ترث سكعتف اذكه ل ا 00

 نم متنبف * كك الذي هو ناو نا الك و ناسنا ىو ل ا

 ىبكعلا سايقلا متنا اكو ناويح نحر لك افرع لزالا كسلا
 5 اوبل ع انلوق 3 ةروحنملا نوهت | سكعنف لا ءذه

 ىحن .

 هيحوم 3 تر اذه نم سايقلا | دار اذا ةيث 5 ةيحوم وهو

 ب ضصلا 200 جنيف بزذلا اذه ند سايقلا ار نكل هين

 لام و برضلا لنه يرن ؟ىف .نضاارقالاءاز ا ةيثزح هيبح وم

 ناو ةجتنلا زجل واوهف (با) لكى مال والاءرجلاناكتا ىو الا ةصفنملانم قولاتولخلا منمةرورشا زها دحا
 © "هه )  مقاولاف (دع)لكىنعاىتاثلاءزجلاناك

 ةيلكلا ةيلاسلا ىربكلا عم ةيلكلا ةبلاسلا يرغصلا ىنعا نيتبلاسلا مقعل
 اذكه سايق اهنم مظتنيف

 (هد) لكو (دج) لك ْ

 وو (م ج ) لك جا |

 اماوةمتنلاءازج اىناثلا

 لقا نوعا قاتلا ء نجلا

 ءازجا كلانوهو (زو)
 هيف دّقعلو ) ةدع 1

 6 ةعبرالا لاكشال

 راثتملا نيفرطلا بسك

 لوالا ل شل !لاثم 0ك
 ىناثلا لاثم اماو مام

 وا بالك اما اع أد
 اما اًكادو (د ج )ل 51

 (زد) لكودو نم ”ىشال
 (با) لك اما اعاد جحا

 !'ط:(ج)َنَم "ىثالوا

 لاثمو ( نو ) لكو
 لك اع اع هلاك

 (دج ) لكوا (با)
 ( ه ج ) لك اما اكاد

 اكاد جني 5 لك وا

 2 (با) لكاما

 لاثمو (زو) لكواهد
 لكم اعاد عدارلا

 (ود(ج)لكوا (با)
 وأ كل لك ا اعاد

 امناد هن جذي 221011 1

 ضعوا ب | لك اما

 (ندر) لكوا:(:)

 و ) قيسام سايق ىلع
 سب ةرشعأا طار 3١

 (انه» ةريّتعم نايقللا

 نبكراش 1 ئفر طل اند

 صل ريغ ناذالا امحو
 فيل اعلا

 ف كرتيام

 هلق 31

 كلاثلا م |

 و هل 8 ١ 01ا ا هناقل ص و. كظا»"11007730 + 2-425
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 الكش /| نم عبارلا ب طلا٠ نم نابض رتغا سايق ظتنيف ىررك لاوالا ىضارتقالا

 ةعنام) ةل_صخنملا تناك

 مذا نوكيدق جخيولخلا

 ١ مازاتسال(زدف بان 1 0

 1 كمواد

 (نفرطلا (هغ) ضيقت
 ىنما ةعتتلا قرط ىا

 (0) نيعو (با)ضءب
 اما (ايلك امازلتسا
 مزاللاضيقنالف لوالا

 موزاملا ضيقن مرلتس
 نئيولخلا عنلفىنكااماو

 نرمالكو(زهودج)

 ناك وللا عنم امهندب

 امزلئسس امهنف لكض يقن
 مازلتساو رخالا نيمل
 ساقب طم امازاتسال كلذ
 ادكه كاثلا لكشل نه
 طسوالاضيقن قدح الك

 ىنءالوالا فرط قدح

 ققحالكو (با) سبيل

 ققحت طسوالا ضيق
 (زه) ىنعارخالا فرط
 ملاذا نوكي دق ألو

 وهو (زهفبا) نكي
 كلذ نم ظءو بولطلا

 تناك نا ةلصفتملا اما
 سايقلا ناك .ةَميقح

 اهيهب نيتكيذال امزاتسم

 وهو (ىناثلا .لا.)
 ءزج ىفةكرشل !نوكيام
 ناك الك ) امهنم ماتريغ
 اما اًعادو (د غن با)

 ةعنام (زدواهز) لك

 (با) ناك الكجتيولخلا
 زدوا (ه2) لك امان
 لك نال ولخلا ةمنام

 لك ىنءاامج (هد) لك ىعا لوالا ءزجلا ناك نا ةل_صفقنملانم
 (زو)ىنءاىناثلا ٠ ءزجلا ناك ناو (با) ريدقت ىلع انباث (0ج) لك نوكيف (هج)قك ناحتن (هد) لكودج)



 دي موو

 2 3 ا

1 
7 

ي (با) ريد ةناذه ىلعف )3 وزبا) ريدم ىلءعقاولا 0
 كاتمتم لا وو اماو 6 جز لك اما نب صالادحا مزأ

 لصنلا) ىياقدلا عماج [يسال 4 م 0 ( قطن ٠ 0 اهاناع ا ةلاسرلا ىلا) ضوفم (ماسقالا هذهق

 0 سال يل ا ل ا سل ل يي ا ل

 ساةلا ق عجارلا

 بكرم وهو ىلانثتسالا
 امهندحا نيم دهم ند

 ةاصفنم و |ةلصؤنم ةيطرش

 سابقلا نا تف ىعامل لبق
 ىلع لمشسام ىنانثتسالا
 لءفل اي اهضيقنو اةرعتنل |
 اهضيقنو ةيانلاناطو

 سمن نوكينا زوال

 لب .ةئيم دقم ىددا

 ىلا ةمدقلاو اهنمءزج

 اهنمءزج ةيضقلا نوكي
 هنو ةلامالو ةطارق

 نح اف قرف الذارظن

 سايقلا ىتمدقم نيب هيف

 ىلع قي ال كوكو

 ةمراتلا و لاك قاد اهلا

 رس || ةمدقمةا<-لا(ىرخالل)

 ىا (عضو) ةانثتسا

 ىا(اهزجدحال)تابثا

 (همفروا)

 (عضو مزليل) هيذنوا

 نم (رخالا) ءزجلا

 (همفروا) ةيطرشلا

 عضول |جأي تالصتم اف و

 | ؤمفرلاعفرلاو عضولاو
 عضول | أي تالصفنللا ف
 ةمدقملاو سكملابو عذرلا

 ةيلج نوكي بانة تسالا

 بكرت رايتعاب ةيطرشو
 نتيلهع نه ةيطرشا

 ةءطوفلا|

 ةيلاجوا نديطرشوا

 مدقم ناك ناف ةيطرشو

 هلا يطول
 ةياج ىهف نيتيلج

 نّديط رش اتناك ناو

 جنيف سس رف دب زب ىعب نك ءىش الو كنز ىع# ضيالا سعب لاقيف نا

 اذاف بولطمانيعىه ةدزج ةيلاسوهو سرف سيل ضيدالا ضعب انلوق
 خب ناب لس برضلا اذهىففاخلاو ةّمزج بلاس برضلا اذه ميا

 نم ىناثلا برتضلا نم ىفلخ سايق مظنني.ىتح ىربكلا ىلا ةهئتلا ضيقت
 لاثملا ىف لابو ىرغصضلا سكع ىلا ةضقانم ةيلك ةبلاس م ملذيف لوألا لكشلا

 نم ءىثالانلوق مج قطانن سرفلا نم'ىثالو سر هيب رو

 قطان ضيبالا ضعبوه ىذلا ىرغصلا سكع ضيقنوه و .قطانب ضدالا

 قدصلا ةضورفم ىرغصلا نوكتاكقدصلاض ورف» سكعلا اذه نا عم

 ذئئيف لاجوه ودمتلا | ضيقن قدص انضرف نم ض ورفملا فالخ مزايف

 5 يءاف 2 رج ةنلاش برذلا اذه جاتا روف ةجشنلا ضيق : بذك ندعت

 در نم ( نى رعصالبب رز جخةيلا دف 9 تك نه 0 (سداسلا) برضلاو

 ب ضع !ةلوقلو >< 3 اس) سداس ||!برضل ا ىا (مجذب ىربك ةيلك

 هس ةيجوم ىهو ب | لكو) ىرغص 20 ٠مل - ةيلاس ىهو (ج سيل سيل

 سيل حج ضعبانل وك مجاب رضلا اذه 0 ل ا 2 سمرا ىربك

 ناسنا لكو امتادال اقطان مادام ضباب سيل قطانلا ضعب انلوق ميني اك١

 هنو اعاد را ضيا مادام 0 0 ضعءعب ناةر ورعضلاب 3

 نرخأتملا نا ىب :- (ىرغصل 00 ف زج ترض || !ذهجاتتانورخا حملا

 سكن نأ نلف - دنع 0 برذلا اذه نا اولاق

 نكدسلا 7 عبارلا برضلا (ىلا) : 5 زج هبلا اسةصاخ ةيف سصع ىلا هارغص

 ىلا درلابذلا اذهلبقنال و لمأ اناا وح لملتتسللا عجريل و (ىناثلا)

 ةفان تي رح ةعلابسدا ردنض ناق نذا رتقالا و سكع 0 لوالا لكشلا

 لكشال ةيوركللوةيو رغصلل جصتنال هم رجلا بلاس /| وةيلك ةبج ومها ريكو

 نافل لولا تلا وبكل نال رج ةبجوم ىركلا نسيه لوألا

 مدع رهظب واكىرك !!ةيلكب وافيك ىرغبعل !باجيابط ورسشم لوآلا لكشلا

 قيقدلا رظنلا,:نضارتفالا قنرطب ل والا لكشل | ىلا درالترسذل ا اذه لوبق

 هبا ىلتلا لوألا لكشلااىلادرلا لبق بر ضل اذه ليقو قيمتلا ر كفلابو

 0 ا مبا ةعوسوما) ليلا ع (عباس 1( ترد او مهفافد راب فلكت
 ناو هيله ىف مدقملا نيل داو دا ناوح ناو ةمط رش اهيلانو ةياهح اهم دقم تاو ةييازش ىوهف

 نزف هل احل 0 نهرا نيكل, الف سياعلاهب اك ناو ةسيط رش: ىوق ؛ ىلاثتلا» :نذنيلا ءانتشدمالا .ناكح

ْ 

0 



 يا م يكول ع وتو سال 1 نكي لاذ اهنال(ةيطرشا!باجيا)لوالاظو رش 1

 ( دعب " نو قامت اة وزى ات اوس دعوا

 ةم زج ةيلاش ) عباس ||ترمضلا ىا ( رجم ىلا 0-1 كلا زج + ةتلاخ) نم

 (ب سيلا ضعبو ) ىرغص ةيلك ةبجوم وهو ( جاب 0
 سشائقلا اذه نا نين( نيل ج نقع ) هعرك هي هويام
 ماد اكسيل ب ضعب انلوق منيف عبارلا لكشلا ند عباس ا

 مادام قطانن سيل نحال ةراوملاب ناو قطان لكانت

 نسل ناكويلا ضعب نا :امئادال نضما نايبو امئاد ناويحوه نيح ضيإب

 ةبلاس نم) بكم (نماثلا) برضلاو ( ثلاثلا ) لكشلا نه سداسلا

 ا 3 هاثلات رضلاىا مم : ىرتك هب ممم 9 (وىرغصةيلك

 00 تبادر دال ىرخع ةنكاذلل ادب هو( أ ةطو :ىثثال انلوقك ةيزج :

 نم علي سايقلا اذه نا ىن ل ) أ حج ضعبف ( ىرك ةيئز تت اةبيجومىهوأ

 ”ىشال | :اوق جنب 64 سل ج ضعب ال وق عبارلا لكشاان 3 نهاثلاب رضلا 1

 ضب أ مادامل اه اص ضي الا ضعب و 5 ادال ذاهاص مادام ناسا لوداصلا ند

 جاتنا ناو امنادال اناننا مادام ضياب سيا ناسنالا ضعب نا امتادال

 ىرغص لعج ناب ىأ (تسننارلا سكعي )تب ان عقا و ةيث زج ةبلاس ب رضلا اذه

 عبارلابرضلا نه _ىمسكع سايق ملل

 لصحف ةروكذملا (ةحاتلا انك هيا قلاش كوالا لكلا 3

 روك ذملالا 001 لايف سكعلا قيرطب لوالا لكشلا نم بولطملا

 مادام ناسناب لهاصلا نم ءىبثال و امنادال ضيا مادام لداص ضيالا ضعب

 سكعنب مث امتادال ضيا مادام ناسناب سيا ضينالا ضعب منيف امئادال الهانم
 لصحم# امئادال اناسنا مادام ضباب سيل ناسنالا ضعب انا وق ىلا ةجنم اهذه
 لوالا (ةسْجخلا ناب نكم وز ىلاعت هللا ءاش نا <ىد “أم ىله فاك :لاببواطملا
 00 الاون 2 ارلاو نعم ثلا 0 1 انلاو مث اهنم

 ضيقن ىلا كح ام جنني ' نيم دقملادح اىلا اذهىف ةجاتلا ضيقت ص وهو

 ةيحوم 0 برضلا جاتنا نام ن 5 :(و) قيس اع اف هاني 2

 مالا باينطلا جانا
 املا تب ربصلا باننا ناي 1 35 ىددل 0

 ظل ىدح ىئ رغص 9 ريكو ىريك سايقلا

 نيبتاو ضاّرفالاب ) يع هيلا
 ع

 اهم دقم 0 اهماات بدك نا عم اهمدقم بذكي اهيا بذكع م 1

 ةيموزل ةيطرششلان وك لب ةيموزا ةلصتاان وك ىاةلصتملا

 ةيدانعر رةلدتم ل 20 يي

 لاقو ةلصفنم تيكن ْ

 1 0 0 ا ا ا د سس حس مس عسل ايس م ب ل ب م م 0 سس سس م ع سم لس م

 هم زج ةيحوم مبارلا نك شلا نمو ١س عش سمت امية جيس سس تاسعا سي وسع سا يدفن ا شع سونغ
 ةيفاقتالا ةلدتلا قدص لا

 ةلصتملا كلذكو ةيقافتالا ق دص اني ىلاتل ابذكن ا عم

 نال ني>راكلا ضعب

 ةيقافتالاب قدصب يلا

 قدصب ملا ىلع وقوم

 هيذكي وا اهيفرط دحا

 رودلا مزلي ةيقافنالا نم

 لعج هناي هيف شقوتو
 الك

 دح ا ق دصب هياعف وقوم ا

 زاحو هيذكي ونيف رطاا

 فرطا١ نوكي نا
 فرطاا ريغ فوقوملا

 بسانااف هيلع فوقوألا

 علاطملاح رث ىف هرك ذام

 ةيقافتال!ةلصتلان اوعو

 اهمدقم عضوال جامل

 هلامعفرالو ىلاتلامضو

 لوالا اما مدقملا عفرا

 اهيل عضو ماا نال
 عضو معلا لبق لداح

 قدصب لان الو مدقما

 نه دافتسم ةيقافتالا

 ولف ىلاتلا قدصب ملا

 اهنإعلا نم هي مل اديفّتسا

 قاثلا اماو رودلامزل

 ىغيقن نم لاصت الا هنالف

 مو زالابال ةيقافنالا ىف رط
 ىف اما قافشتالاب الو

 اهيذ رط ةضاخلا ةيقافتالا

 قافئا امهضيعن ن وكي الف
 مددأموزلالو ام ذكل

 ةيقافتالااماو ةقالعلا
 قدص زاوهملف ةماعلا

 نع مزاي الف اهيفرط

 نثق ون و هنه ادانتتم نوكيالف ءانثتسالا لبقمولعم ههذكو |اهيف رطدحا قدصنال همفرجابالواهبف ردح جي ملةيقافتالا ٠
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 امهدحاقدصي كلا اذه ءانثتسالا نم دافتملاو نييعتلا ىلعال نيذ رطل ادحا قدصوه ءانثتسالا لبق مولعملا ناب هبف
 وا ةلدتم ةيطرشلاةيلط ىا ( اتيلك © 557” ) كلاثلاو ) ىلوالاةمدقملا عني اهمعفر نكك و نييعأل | ىلد
 اف عضول اةيلكوا) ةلصفنم
 اممم هنوكىا (عفرلاو

 ىلعو نامزالا عيب
 1 عاضوأالا مدمج

 ذا مدقااعضو قاننال

 نازاجنارمالا تناول

 دانعلاو موزالا نوكي

 و عاضوالا ضع؛ ىلد
 مضو ىلع ءانثتسالا

 معو نع مارا وفلاط وبلال
 وا ةيطرشلاىن زج دحا

 وا رخآلا عضو هعفر

 نكي نا ) اذه هءنر

 ىوزالا((لاصتالاتقو
 ىدانفلا (لاضتكالاو)

 عضولات قو هنيمب ود)
 سايقل اجائالو (عذرلاو

 وحن طرششلا اذه نودي .

 وهف نال اديز مدق نا
 نالا مدق هنكل مركم

 ةعوضوملا ةيطرشلاو )
 ىف ةإمعتسملا ىا ( هبف

 نا) ىنانئتسالاس الا

 ءانئتساف ةلدتم تناك
 نيع جأي اهنم مدقملا نيد

 دوجو مازإ:ءال(ىلاتلا

 مزاللا دوجو موزمملا

 ىلاتل ا ضيقن ءانثتساو

 ميك ل1 ورق حاب
 مزاللامدع همازلتسال

 لطبلالاو) موزاأ ا مدع
 الك اناوقك ( موزللا

 ةعلانع عملا تاك

 نكل دوجوم راهلاف
 راهتلاف ةعلاط سعملا

 سل راهنا | نكل دوج وم

 امهيف ضارفالا ءارجاب َةيزج ةيلاس هنم سماخلاب رضلا جاتنا ناو

 ءارجا ىلع ىا ( هيلع سايقل ىناثلا ) برضلا ( ىف) ضارفالا رجلف

 اذه نم ( سماخلا ) برضلا ىف هؤارجا ىناثلابرضلا ف ضاّرفالا

 كلذ ىا ( وه ىذلا ضعبلا ) ضرفيل و ىا ( نكيل و ) لكشلا
 لؤيو بد ىرخالاو ا د ام«دحا ناتيصخت ليم 2 ( دا ) ضعبلا ْ

 ةيصخخلا لصف (ب د لكو اد لكف ) لاهو ةيلكلاب امنع لك

 اذ دطلا نم ىضااتنا سابق: لقتتف سايقلاىرفصلا زبك ةياتلا
 اناوق جني ( ب د لكو ج ب لكل وقنف ) عبارلا لكشلا نه ىلجالا
 لوالا ىضارفالا نه دافتست ىلا ةحيتنلاءذه لع مث ( د ب ضعب )
 نم نائىضارفا سايق ,ظتنيف ىربك ةيناثلا ةيصخلا لعمس و ىرغص

 جنو (3 | دلكو د ج ضعب ) لاقي (3) لوالا لكشلا نم ثلاثلاب رضلا
 محديو (بولطملا وهو ١ ب ضعب ) انلوق لوالا لكشلا نم محج نم
 سايقلا ىرغصو ىرغص .ةيلكلاب ليوأتلادعب: ةيناثلا ةيصخلا لع نا

 برضلا نم ىضارتفا سايق ,ظتنيف برضلا اذهىف ضاررفالا ف ىربك
 مث جد لك جأيف ج ب لكو ب د لكل اقف لوالا لكشلا نم لوالا

 ةيصخلاو ىرغص لوالاىضارفالا نم ةدافتسملا ةكنناا سكع لعب

 لوالا لكشلا نم ثلاثلا برضلا نم ناب ىضا رفا سايق مظننيف ىربكىل والا
 كبولاملا نيع وهو ١ ج ضعب انلوق جنيف اد لكو د ج ضعب لاقيف

 لصفت دارانءو مهفافقبس اعف اذكه برضلا اذهىف ضاّرفالا انءرجا

 لكشااىلا ضاّرفالاو سكعلاو فلخلاقبرطب ةثلثلا لاكشالادادّريسا

 اورصح نوءدقتملاو) رايعملاذيدرب ةموسوملا انتلاسر ىلا عجاريلف لوالا
 لكشلا اذه ن٠ جاتنالاف ةدرطملابورضلاى ا ( ةحنانلاب ورضلا

 بورضلا (جاتنا) دارطا ( مدعلاوركذو لوالاةسخلابورضلا ىف )

 بكرملا ( سايقلا ف ) حملا رقعل بجوملا ( فالتخالاةريخالا ةثلثلا )
 لثه«فوهف سداسلاب ذضلا ىف فالتخالا اما (نيتطيسب) نيتيضق (نم)

 ةجتنلا ىف قاساناف ناويح ناسنالكو سره ىلا ناورطا نعش الو
 ةبجوم هاربكو ةيزج ةبلاس هارغص سايقلا اذه نال باسلاوه انهه
 1 1715 20171051711 0 62 1 م م م

 ' ؟ىشثف سكملانود) اكاد كحاضب سلام لمفلاب كحاضا |ضيقننا باوجلاو ناسناب سيل هنا ىنعا ةحانلابذكعم



 معا)مزالل اىلاتلا ن وكي ن ازاوجل) ىلاثا | ضد ةنجايال مدقملاب خا طلخا ”ةساو م دقل |نيد جبال ىل الا ني“ ءانثتدا ىا ([هنم

 سرفلا ن٠ 0 انلَوق مدارلا لكشلا نم سداسلا ب رضلا نم جنيف ةيلك

 قحلاف ناويح لهاص لكو سرغ سيل ناويهلاض عب انلق ناو ناسناب

 لك انلوق سداسلا برضلا نم حني سايقلا اذهنال باحيالا وه ةحتنلا ىف |

 قطان لك انا وو لثم وهف عبانملابرضلا ىف فالتخالا اماو لهاص سرف

 اذه نال باسلا وه ةجتنلا ىف قحلاناف قطان ضدالا ضعبو ناسنا

 ناسنا قطان لكانلق اذاو ضيباب سيل ناسنالا ضءب انلوق متني سايقلا
 سايقلا اذهناف با<الا وه ةحتنلا ىف قاف قطان سيل ناويحلا ضعب و

 وهف نماثلا برضلاىف فالتخالا اماو ناويح ناسنا لك انلوق متي

 قحلاناف لهاص ضيالا ضعب و ناسناب لهاصلا نه ءىثال انلوق لثم

 سيل ناسنالا ضعب انلوق متأيسايقلا اذه ناف باسلاوه انهه ةجننل| ىف

 قحلاف لهاص ناويلا ضعب و ناسناب لهاصلا نم *ىثال انلق اذا و ضياب

 ناويح ناسنالكانل وة جني سايقلا اذهناف باج الا وه انهه ةحيشنلا ىف

 ةريخالا ةثلثلا ب و ضل اهذه ىف ةحجنتل | ,ةعا بج وملا فالتخالا مزاي ذئنيخ

 ىلا فنصملاةراشاو ةريخالاة ثاثلا بورضلاهذهل ءامدقملاربتعي مل اذلف

 تجوملا فالتخاب .ةريخالا ةثلثلا بورضلاىلع دراولا ضقنلا باوج

 نوكطري وك ط زيشن نحن و) نب رخأتملا فرط نه لاقف نيتم دقملا ف رط نم ةحتنلا ةعل

 (نيتصاخلا ىدحا نه)ةريخالا ةثلثلاب و مضل ىف ىا(امف) ةلمعتسملا (ةبلاسلا
 اذكه انطرتشا ىتمو ةصاخلاة يف رعلا و ةصاخلا ةط ورششملا ىدحا نه ىا

 بجوملا(فالتخالا نم) نومدقتملاهركذام طقس ىأ (هورك ذام طقسف)

 ةصاخ ةيف نع ىلا ناسكعنت نيتي زحلا يتب اسلا نيتصاخلا ناف ةحشنلا رقعل
 برضلادئرب ذئنيف ىوتسملا سكعلا ثح ىفاكنت رخأتملادنع زج ةبلاس
 برضلاىلا ةصاخ ةيف ع ةيزج ةبلاسىلا هارغد سك ناب سداسلا

 دن ر نا ىربكلا سكعب عباسلاب رضا | لبقب اذك و ىناثلا لكشلا نم عب ارلا

 سكعب نماثلا ب رضلا لبق اذك و ثلاثلا لكشلا نم سداسسلا ب رضلاوىلا
 مزايالف لوالا لكشلا نم عبارلا ب ضل ىلادئرب نا ةحينتلا سكعب وبيلا
 برضلادر ةريخالا ةثاثلاب و رضا هذه ىف ةحننا | رقعل بجوملا فالتخالا

 لكشلاا ىلا عباسلا برضلاا درب وىناثلا لكشلا ىلا سكعلا قيرطب سداسلا

 (نوك ناز راح تلق ناف عالا مدع مزاةسال صخالا دوج و مزات ال 2 ا 0 ,معالادو- وو موزال !(مدقأا نه

 يسم سس ص سس اصح مج جم صحت بح أ تست اسست سس
 كف ايواسم مزاللا

 رع !اين وكيالح جاتنالا

 3 سايّقلا ةروص ىلا

 ىف مك لوالاو» رشعملا
 لضم فاك او نمكتلا

 هتقيقح تناك ناف )
 ءرزح ىا نم اتا

 رخالا ضيقن جان ناك
 ءانثتساو مجلجا ةلاعال

 جاي ناك ءزج ىا ضيق

 ولخلاةلاع ال رخالا نيع
 حياتن عبرا اهلن وكيف
 نوكي نا اما انلوّمك

 درغب سيلف جوزهنكل
 ج وزب سيلف د رف هنكلا

 وهف جوزب سبل هنكل
 5س للا د

 تناكناو) جوز وهف
 مقلا جحا مج ةعئام

 ءانثتسا أن ىا (لوالا

 ضيقن ناك ء زج ىأ نيد

 ىا ( طّقف ) رخالا

 *ىش ضيقنءانثت#ا جبال

 رخالا نيع اهثزح نمد

 نود عامجال ا عانتمال)

 نااعاانلودك (قلخلا
 ارش ؟ىثلا اذهن وك

 وهف رعشهنكل ا رجح وا
 9 هنكل رج سيل

 ناو ) رعب سياوهف

 ججأي ولخلا ةمنام تناك

 جاي ىا ( ىناثلامسقلا

 ءزح ىا ضيقت ءانثثسعا

 ىا طقف رخالانيعناك

 ؟ىثلا اذه نوكينا اما انلودك عا ( نود واحلا عانتمال ) رخالاضيقن اهتايثزج نم ءىث نيع ءانثتسا جايال 1

 قتحالل اةعب راوهو سايقل ا تحاول ف) (سماخلا لصفل) رمال وهف رجح هنكل رحال وهف رج هنكل رجحالو ارجال ٠



 | لصحينا ىلا ارج لغو ىرخا 2254 0 ا رة ةتتلا كلت ن نم ىا 8 جذاب
 إنا 595 قي ( بولطاا

 ولطا مجالا ساببقلا

 7 5ع وكنا داو

 امل ميصااءار ةتسإلا
 واديزاال نيّتمدعم نم

 كلذ تركل : نمد مال
 هايم دّقم رقّتْفب دق سايقل ا
 1 ايفل داو

 ىداكاى ا تكلا يففل

 نوكيذةلئسملاو ةيهيدبلا

 ةيرتم تاسا.ق كانه

 0 ب ولطألا هل

 اكرم 1_سايق عودا

 لو_صوم اما و»و )
 جات حرص ىا (مباننلا

 كلذو تاساشلا كالت

 تامدقملاب مياتذلا ل>وا

 ( ب ج)لك انلوذك )

 (دج) لكف (دب)لكو
 (اد) لكو (ج).لك مث

 لك م(1ج ) لكف
 لكف (ها) لكو 200ج

 لوصفم اماو ( هج )

 نا اهواطمو ( حياتنلا

 ناكناو يامل اب ح رسدب

 ىنءملا شيح نه هداود

 (ب ج) لك انلوقك )

 يوب ( ا ابف) + لكرف

 لكو (ها)لكو (هد)
 ىناثاا قءاللا ( هج )

 || تايئاوهو فلخلا سايق
 لاقبنا بسانملا (طملا
 بولاطملا تب ام وه

 اكاد ( اهضيقنلاطباب )

 د هلال انقلش ىعم

 لطايلاىا فلخلا
 ضل

 ا ناىلا كلذل و رخآ س

 ا

 ظ ظ

 ا

 ظ

20 2 

00 

 دينا
 #0 ني

 0 ةمعلن ) اهن *.نانثاىا ( اهضمب أي) تامدقم نم بك

 ظ | عبارلا لكشلا ىف ربتعملاف لوالا لكشلاىلا نماثلاب رضلادر و ثلاثلا
 ىزارلا بطقلاق اذلف جاتنالا ف ةدرطفاهناللوالا ةسخلا بو رضلاوه

 ١ قفتاونيتمدقنل 'ساكعنالا اذهو طارشالا اذه رهظيو هيلع هللا ةجحر

 نه لضافالا ضعبل روكذملا ساكعنالاو طاّرشالا اذه ىلا فس نا

 اضيرعت روك ذملا ساكعنالا و طازشالا كالذل لضافالا ضعب نييبف نب رخآتملا

 ىا ( ىتاثلا لصفلا ) بابلا اذه كا ىلاعت هللا تف لمأتلا قح لمأتف مهل
 (تاطلتخلا) نا (ف] ةنباك ةلاس رلا ند ةيعون ةئيعم ةصح ةعقا ولا ظافلالا

 ةيلعف) يعاتب لوالا لكشلا طر ىا ( طر قح لوألا كشلا اما

 ظ ىدعت بج مل 00 هياع تناك فانوس ةنكم تناكول اهثاف (ىرغصلا

 ىلع ح لدتىربكلان ال ىدعتل !كلذزوج ل 5 اي طسوالا نم مكحلا

 طسوال اوهام سيل رغضالا و ربك الاب هيلعم وكحم لعفلاب طسو الا ا

 جر ال وةوقلاب رغصالا ىلع وألا مكحلا قبب نا زاك ناكم الان لد لمفلاب

 ,ضرفلاىف قدصي الثم رغصالاىلا طسوالا نم مكحلادعتب لذ لعفلاىلا

 دب زب وك ص لكو ناكم الاب دب زب وك سه رام لكان وة روك ذملا ب ورضملا
 ىركلا قم نال ءاعلا ناكمالابنئنرف : كر اوك سبالو زورا نسرف

 ايف عضولاد قع ناف 11 هنو ا ا

 مل حن قبسات روك ذملا ىلع الضا لعفلاب بوكرع سيل ر راجاو مثلا دنع

 ىزارلان يذلا بطق لاق كراج ىلا ةيسرفلاب لعفل ابب وكر ملا ىلع مكحلا ىدعت

 دارطال طرشل والا لكذلا ىف ىرغصلا ةياعف نا لوقا ىرايلاةمحر هيلع

 تاروصحملا قف ويس كدا ءةنكمت عضولا دقع نال ىبارا افلا دنع هحاتتا

 ىف هدارطالال ل والا لكشاا جاتال طرش ىرغصلاةيلعف نأ مثلا دنعو

 نيبهذملا نيب قيق وتلا نك ا سا يع اضيا جاتنالا

 ىنارافلادوصقم و ىذر فلا و قيقحلا لعقلا ىلا مب ام لعفلاب جلا دوصقم نال

 أ بصح وا فيكلابسحن وا ةهجلا بسحب تن اك ايس 0000

 ىزارلانيدلابطقراشاو اهتاحاتنال ال اىق دنع اهناحات :ادا نلظال ى م

 ىلا رغصال ا ىلا طس والا نم مكملا ىدعت بحي 1 هلوش 2 رابلا ا

 ا ا يي ا

 1 ةرعا 000 ا دوكرتشب طم ريغ رمال عنا ماجا ناكم الا وه ناكمالاب

 ١ 0 وللا ل ناك همكم لاطبأب بولطا!تبث هيكل1نالوا طلاةيقح مدع ريدقت ىلع
 ١ لاطب ال ضر عت ريذ ند ءادتبا طااىلا قاسشإ ىدذإ |!سانيقلا ةيمس هديؤنو ةناارتو ند يأ هفاح لل ةماقّتسالا ةهج

1 
11 
0 

 ا



 نيسايبق نم بكريم هنا تاراشالاو روكذملاو ةماّقتسالا ىلع مادق نم هب ولام ىلاث هبل اناك ميةتسلاب عض 1-0

 .( ؟؟6 )

 ىلع انحرش ىلا عجاريلف قيفوتلا اذه ليصفت دارا نمو مهفاف اناقام

 ةيلهحو ةلصتم نم ىبارتفا امه دا

 دنع ةرتعملا تاهجوملاّْنا لعا لالدتسالا راونت موسوملا ةيلالدتسالا

 اهان ريتعا اذاف ىلاعت هللاهجحر صملاهركذ 6# رشع ةثلث نيينازملا

 ةلضاح ىه وام الوخا نووعس وب طيس و فنان لص عرشلابو يقل

 | نكل اهسفنف ولا

 ةلصاخلا ىهو اعقس اطالتخانب ,مثعو ةتس ةلهجا كلت ند

 اذه ىف ىرعصلا ةياعف كك رعوعلا| ةكلتلا بارض نم

 طقسا لكشلا

 ةثلثو ةئام ةنيعسلا طالتخالا تيقيف ريشع ةثلثىف نيتنكمملا ب رض نم

 ( تناك نا ىركلاك ) لوالا لكشلا ف ئا ( هيف ةعتنلاو ) نيعيزاو
 ةهاطاول 0 و ةماعلا ةطورشملا ا يا تايد ىربكلا ىا

 عابتاناف ةصاخلا ديف رعلا و ةماعلا ةيفرعلا ىا ( نيتفرعلا ) ريغ (و)
 تايفدصولاىدحا ىركلان و ؟ مدع دنع ىريكلا ةيج نمل يعجل أةهيح

 اذلف درطه ريغ ىرغصااةهجىلا اهعابثاو درطم وهف اوك منا ةحرشلا

 دهدب ىلا اهعابا نيتعا لب انهه ىرغشلا هيج لا ةمجتتل | عابتا ريتعي مل
 ىربكلات ناك اذا اماو للا ىريكلاك ةححتنلاو صملالاق اذاف ى ريكلا

 رتصلا ةيح لا ةيجاللا ةهج عغابتاف ةعبرالا تايفصولا ىدحا نم

 انهه ىريكلاتناكن او ىا ( ىرغصلاكالاو ) صملالاق اذاف درطم

 ايفص ولا ىدحا

 ةيدوح ل عرتسل اكناك اذا 0000 ةمهتتا| نع ا 00

 ىرغصلات ناك اذا ( ماوداللا ) ديق ةحنتلا نع اف 5 7 ند وواصل

 ىئرغصلان وكل مراكش )نادم ةيدوجووأ نيتساخلاىدحا

 نيتبلاس ماود اللاو ةيرورض اللا نوكلو ةبجو» لوالا لكشلاىف
305 

 ةجئنلا نو افوذحم (و) لوالا لكشلا ىرغدىف بدال هلام ركلاو

 ( نيتماعا| ىدحا ركلات ناك نا ىرغصلاب ةصوصخملا ةرورضلا )

 نع ربك الاكاكفنا زاجل ةروريضض ئريكلا ىف نكي ملاذا ىرغصاانع

 كاكفنا زوجف لعفلاب طسوالا4#تدثامم رغصالا نكل طسوالاهلتدئام لك

لا ىرغصلاةر ورض دع ل رشسالا يضر
 ١ (ماوداللا مضي و) ةمئلا ى

 وذ ) م الن يروا ةينك نتا جهفب ةاررإلا ت

 ظ

 ظ

 (ب ج) لك

 (<جب.). لك ناكل
 (١ب لكو) ةلصّتم ىهو
 ةمدقم .اهلا) ضرف ىلع

 ى نعال سفن ىف ( ةعداص

 ةيلج ىهو مهلا دنعو

 ىارتقالا ساقلا جب

 3 16 م: فل أدم
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 وأ' نيروت ذملا ةيلجلا |

 ج ) لك سيل ) بذك

 (١ج ) لك ناكل (ب
 هندكا اناوق ىلا همن

 ىلع (1ج) (لكسبا)
 () تلك ىذا

 يالا سفن عم يما
 عودجلاو منَ ةآلادنعو

 جايف ايتكسا ,

 وهو ( ب ج ) سبأ

0 

 مهسضعب لاقو ( طملا

 فلؤم هم قارتفالا

 هصيخت و نتلصتم نم

 بولطلا قدح موا هنأ

 قطحوأاو هض هن قا

 واف لاحم قدا هضيقن

 قةعأ بولطملا قدا مل |
 سيا لاحلان ك1 لاخلا
 قع مادهف دعك

 قدع؟ نسبيا بولطملا
 بجعلاو اقتعم طملات
 ىبتازاتذأا لضافلا نأ

 صصتسا ىذلا هنأ معز

 دقو يتلا اغار هيلع

 ىءوطلا ةمالعاا خر

 7 ر.ةهيلع ردةسام ناب

 قدحاللا لوالا وه

 (ا رمتسالا كلاقلا")

 سايقلا وهدو مان ناد فرعلا ىف وو ضرا ىلا 6-5 ند 00 هن زءؤ ةب رق اهتعساوا تب رقكسا لوقت

 دوصقماف ءارذتسالا ىقالعا اذاو سايقال لب اذن ايه 4 ثوحصأا وهو صقانو هناك قاس ىذلا م.قملا



 ميج ىف دجو اذا“ 7
 ىف دجو دقف تايسزجلا

 انلوذك ةر ورضاه رثك
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 عضاادنع لفسالا ةكف

 ماهبلاو نانالا نال

 وهو كلذك عابسلاو

 لامتحال نيتيلا ديفبال
 ىا (لكلانوكيالنا
 2 قاوم

 ىلءالاهكفالا عضاادنم

 ليثملا مب ازئا) قحاللا

 ( هيف ركح تابئاوحو
 ةروك ذملا ةحماسملا لم

 هدوجول ) ىف زجىف افنا
 ىتلا رخآ ىازج ىف
 مهلوقك امه كرتشم

 ثداحووف فلم ملاعلا

 بيسإ تداخل ا

 رغصا ملاعلاف فيلأتلا

 رغصالاب همدش تمااو

 نالؤملاو رك | ثداحلاو

 نوعس ءاهقثلاو طشوا

 رغصالاو اسابقليشملا
 رغصالاب هيبدلاو اعرف

 امكح رك الاو الصا
 اعماجو ةلع طسوالاو

 ناو ل وءلكشلاو

 دعاشل ايالالدتسا لشمتلا

ا نا ( ةحصتنل | ىلا ىا ( ايلا ) ىربكلاما ودال عا ( ماودال 6 ظ
 1 

 ”ةصاخلا ةيفرعلا و ةضانللا ةطورسشملا ىأ ( نيتضاخلا ىدحا) ىربكلائا
 ماد ريغ ربك الا نا ىلع لدن ح ىربكلا ناف نيبلا جار دنالوه مضا!كلذو
 ريغ ربك الا نوكيف لعفلاب طس والا وهامم رغصالا و لعفلابطس والا وهام لكل

 ناىنعي ىرغصلاكمضلا وفذحلادعب ظوفحلاىهو ةدهتتلا نا رهظف هلمئاد

 تايفصولا ريغ ن وكت نا اما ىه ةنيع“ا تاطالتخالا كلت جباتنا ىف ةدعاقلا

 ةيحل اناه ريغ تناكن اف ةعب رالا تايفضولائىدحا نوكت نا اماو ةعبزالا

 0 ةفارسناكن او هد رطن زكلا ف رتل ايم ( قا ةصقنلا ف ةارشلا]

 مضلاو فذهحلا ا دعب ىرغصلا ىف ةريتعملا ةمجلا ىه ةحجتتلا ىف ةريتعملا ةهجلاف

 ئ ركل اكاهيف ةحشنلا ن وكي ىتلا ةنيعك |تاطالتخالا اما ةدرطم نء روكذملا

 رشع ىدحالا تايلعفلات اي رغصلا برض نم لصح نوعستو ةعس ىهف

 ناتمتادلاىهو ةعبرالا تايفصولا ريغ ىه ىتلا ةعستلا تاب ريكلا ىف

 رثعىدحالاهذهو ةماعلا ةقاطملا وناتنكملا وزاتيتقولاوناتدوجولاو

 هيف ققحتاعف ققحي الا و اهعا ةماعلا ةقلطملا نال اهلكىف ةيلعفلا ققحن

 ةلغو غلا وةقلطملا ةمئادلا وةقلطملاة ير ورضاا نهدحا ولكن ال صخالا

 ةيدوجولا وةصاخل اة قر علا و ةصاخل اةط و رثملا وةماعلا ةيف رغلا وةماعلا

 ةقلطملا نم صخاةرشنتنااو ةيتقولاو ةمئاداللا ةيدوجولا وةيرورضاللا

 تاطالتخالا اماو تاهجوملا ف بطقلا نيب أك قيقحملا بسسح ةماعلا

 نءلصح نوعبراو ةعبراىهف ىرغصلاكاهيف ةحشتلا نوكي ىتلاةنيعتلا

 ةءاعلا ةقلطملا ىه ىّتلا شع ىدحالا تاياعفلا تاي رغصلا برض
 .ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملاو ةقلطملا ةمئادلاو ةقلطملا ةيرورضلاو

 "و رطؤلل | ةبةودتولا وتنص ةهورملا و ةصاخلا ةطاورشملاو ةماعلا

 زال[ تافصولاتاركل [قدريختملاو ةيتقولاو ةمئاداللاةبدوحولاو

 ةيفرعلاو ةصاخلاةطورشملاو ةماعلاة يف رعلاو ةماعلا ةط و رمثملا ىهىىتلا
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 ابئاَغرذصالاو يئاغ ىلع
 ةليع كذاك داوم تاطالتخالا عومت ىلع عالطالادارا نمو ةضاخلا أ ادهاش رغصالابهسدتلاو

 لودجلا اذه ىلا رظنيلف ةهقس وا | ىنملا هيلع اوتبثاو
 | نارودلاب ركعا كرتشملا

 .! ىلع مكحلا بترت ىنعا
 هنافتنا دنع ىنْشو كلذ توبث دنع تين مكحلا نا قمع امدعو ادوجو مكحلا كيذل ةيلما !حولص هلىذلا ءىثلأ

 لمعتسا حلو فاصوا سمخ هبدوصدتأادوصقم (مي-قتلابو) ارادم "يثلاكلذ دارباو مكحلا ىعد رابتعالا اذهبو







 تاراشالا حرش نمو ميسقتلا كلذ ريسلا 1

 | "داتا

4 

 نا فئاواانم موهفملاو عماجلا ادعام ةيلءلاطباو ( تابنالاو نلانبب دودرا اريغ ) ماقملا اذهىفالا ىنمملا اذهب ١
5 

 بسحب ىناثلا لكشلا طرش ىا ( هطرشن ىناثلا لكشلا اماو)

 ماودلا قدص ) نيرمالا دحاىا ( امهدحا نا عا ) ةسهجلا
 نوكوا ) ةعادوا ةيزورف ىئزتصلا نوكح ىا(عرتسلا ل:
 ةيرورضاا:ىه ىلا ( نلاولا ةسكسما تسلا اياضقلا نم ىرربلا
 ةطورشملاو ةماعلاة يف رعلا وةماعلا ةط و رشملاو ةقلطملا ةمئادلاو ةقلطملا

 ريغ ىرعصلا تتاكد اييفتنإ ول: هلال ةيرهزللا ةفرسلاو ةصا[للا
 ناتهاعلاةهجوم ةيضق سثع ىدحا ريغلا كالتو ةمئادلاو ةيرورضلا

 عم ناتيتقولاو ناتدوجولا و ناتصاخلاو ناتنكمللاو ةماعلا ةقلطملاو

 ةقلطملا ىهو بلاوسلا ة_كعنملا ريغلا عبسلا اياضقلا نم ىربكلا نا
 هذه برضن حو ناتيتقولاو ناتدوجولاو ناتنكملاو ةماعلا

 لوعيسو ةعبس لصحف تابرغص رشع ىدحا ىف ةروك ذملا ةعبسلا

 مقعا بجوملا فالتخالل جاتالا ىف ةدرطم ريغ ويقس اهلك اطالتخا

 ةيتقوااو ةصاخلا ةطورشملا وه تايرغصلا صخ ا ناف ة_حيتللا
 نيتيفرعلا نهو ةماعلا ةطورمشملا نم صخا ةصاخلا ةطورشملا كال

 ةيتقولا وه عبسلا تايربكلا صخاو ةيقابلا عبسلا صخا ةيتقولاو

 ىربكلاعم ةيتقولاو ةصاخلا ةطورشملا امهو نييرغصل
 *ئضع فسختلا نم 'ىثال اناوق قدصي هلال درطم ريغ ةيتقولا
 ءمض» رق لكو امئنادال نيعم تقوىف وا افس“ مادام ةرورضلاب

 ىثال انلوق قدصي الو امنادال نيعم تقوىفف ةرورضلاب

 عم ةرورضلاب رق فسم لك انلوق قدسل ماعلا ناكمالاب رمتب

 صخا هنا ىل 3 اللوق قدص) هل الو ةروك ذملا جانا | ضيقت 3

 اهئتاذالا قمم تقوىف.وا اهدضضب خاذاس ةرورتضلاب :ىطم فسيح
 ةوجتنلا قدص عم امنادال نيعم تقوىف ةرورضلاب ةئيضم 0 كو

 3 الا ناف ماعلا ناكمالاب سعل فسختملا نم ءىثال انلوق ىهو
 نع ةرابع فاسكنالاو رمتلا رون لاوز نع ةرابع ةئيهلا لها دنع

 ىلعو رم ارون لاوز ىلع ةغالالها دنع اقاطا ناو سعتلارون لاوز

 درطب مل نلووك دملا نافطالتخالا درطي مل ىهو يي رون لاوز

 ترس لاطنالا اذه هنا ىموطل | ىتعحأل زب امل

 ؟ هت اذا جرا
 ةلد مهلوقك ) هدوع

 وافيلأتلااما ثودمحلا
 ناريخالاو اذكو اذك
 ىف ( نلخأاب نالطاب

 نيمّدإف ) روصلاضءب
 لك ( ىاوعو لوالا
 و نارودلانه دحاو

 ديفنال (فيعض) ميسقتل ١

 (نارودلااما) نيعتلا

 ادوجو برتلا نالف

 رودلا ضعبىف امدعو
 صقانلا نارودلاوهو

 اهعيجج فو ةيلعل اديؤبال
 مالا نارودلا و>و

 ءاردتسالاب نوكي اا

 و ارذعّتم وهو مالا

 نال) رسل |ةياغ رستم

 ةلم'!نم ( ريخالاءزجلا
 طيارشلا راسو ةمانلا
 لواعإل رادماهلةيواسملا

 ( ةلعب تسي اهنا عم )
 رومالاناىفاوعزان ناف

 ةيلعال ةحلاص ةروكذملا

 هولعجام ناؤ انءزان

 اماو ) اهل خاص رادم

 بسانملا( رصحلاف مسقَتلا
 /ُ رمان الف لانا

 ربغ ؟ىش ةيلع زاوجل

 ميدقتلا اذا ( روكذملا
 ىنلا نبب دودىم ريغ

 ( ريدقتو ) تابئالاو
 مياسنو ) نيهج وا امامك

 مكعا ( كرتشملا هيلع
 سيئملا ) لصالا (ىف)
 كحال (هيلع مزلنال هيلع

 دس ل ممم

 قفف 2 اعئام سيقما ةيصصوصخوا ةياءال الكوش هيلع نسنقملا ةيصوصخ نوكي نأ زاوجل سيقما ) عرفلاى

 هدوجوو كرتشملا عملا ةيلع مس ال ىننلا قيقا عماجلا ف صللالاق مناملادوجول وا طرشلاءافتنال عرفلاىف ةيلعلا
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0 

 : 37 ناك هنال مث لدم لاعحالا نم 0 2 وشو ةاءلا ىف ءءأ لولا فل مزلاو 301 ع رفلاو مك1لا مزلي

 ةلعلاب دوصتملال ونت كلما و نيديصلا * ؟ه4 ) كينذ دحا م. مكعا ةلح كرتثملا ىنمملا نكي مل كلذك
 ” وطاو -لملاوه انهه

 )0 نا هندقام لوقاف

 ١ كسل تريم لكل
 |( ةقملا اناو نارودلا
 ثحأا ( ناثح اهيقف )
 اننضايينل !!(ةسيقالاداوم ف)لوالا

 4 2كم نا ناي ىأ

 وقم تاعاحأ نش

0 

١ 
 أ ناحرنلا تاعاضلا كلئو

 و ةباتكلاو لودجلاو ْ
 لدتساوةطاافلا و رهثلا

 ىلع ىتازائذتلا ةمالعاا

 ظ اهنا اهنذ ةعانصلا سمح

 اقيدصت ديش نا اما 0

 ىقيدصتلاو الييخعوا |

 اما 1 ماج اما

 نا 1 3-5 فيلا 1

 ا : عفاو !ا!ى ان ةح نوكي

 قيد ضم ديفم اف الوا

 ناهريلاوه قطا مزاجلا [|

 د ريغلا مزاجلا قيدصتللو

 ظ ربا ىذا قلدنا

 قدح نا لدجلا وهو

 ظ الاو فارئءالا مو

 ا وع د_داو مق تح

 : ا
 قيدص:للديفملا و ةطلاغملا

 تنود لييخال ديغااو

 الورءعثلاوه ىردضصتلا

 7 راغدنالا نم هيفام قع

 1 لوالاو ليبخأ اواقيدصتل اديشامأ اهناللاقينا ريظالاو فارتعالاموع رابتعا اهمدعو ةيقحلا مدع نم مزايالذا

 لودجلاوهف فاراعالامومموا مياسأل ايف يتقيعا نا اماق الوا نادزلاوهو نميلاديشنا اما جو امزاج دبش ناانا

 0| الا لع يح الا ءارطل مدح مازاتسأل ةراخلا تاطالخخالا
 "اذه ( ةنكملالمعتساال نا ) نيرخالا ىناث ىا ( امهيناثو ) مالا

 3 رمال ( 0 ىل ع ةصاخ وا هما دوك ا َس لكشلا ا

 كلا أ 00 نا ىع ) نيتطورنثملا نبي رب كلا 37 وأ هيرؤر ل

 "يرض را ةناعذطم ورقم وا 1 هيرورض ىركلا اوكف ىرعص ْ

 ةقلطم ةيرورنذ ىرغصلان وكف ىرك تناك ناو اهريغال ةصاخ

 ةئتتململان ا نال ظرعشلا 6 هنالاؤ لوالا ن3 ا_هريغال

 ييلاوينلا ةيكتملازقا عبسلاعم لكسشلا اذه ىف ججنتال ىرغصلا

 عم ىرغصلا ةنكمللا لمعتسا واف ىرغصلا ىلع ماودلا قدص مدعل
 ه ىتاا ثلثلا ماودلا عم ةطلاتخم تفاكلل تلثملا نان روزنخلا ريع

 لكشلا اذهىف ةمئادلاعم ةنكملا طالتخا نكل نانتيفرعلاو ةمئادلا

 اكاد هنع ايولست ناكمالاب <ىثل ترانلا نوكي نا زاول قع.
 "اجا ورا نم ىف الو ماعلا ناكمالاب دوشا ور لك انلوقك
 ناكمالاب بور ىب ورلا نم *ىنثال انلوق مجشيال م ايقلا اذه ناف امناد |

 ” دكا الفولو لاح وهو هسقن .نع ءىقلا تلس:هنال. ماعلا“.
 ىدنهب :ئورلا نه “ىثال انلوق عمق اعاد دوساب ىدنهلا نم ”ىتثال |

 ةنكمملا طالتخا متع طالتخالا اذه ,قع نم مزايف ماعلا ناكمالاب

 صخا ةلطالا همم :ادااو ,عا ةماعلا ةيفرعلا نال نيتيف رعلا عم ىرغصلا

 عم ةنكملا طالتخا مذ مل اذاو معالا مقعل مزاتسب صخالا مقعو

 اضيا ةصاخلا ةيفرعلا عم اهطالتخا متي الف ةماعلا ةيفرعلا ةيفرعلا
 ةيرورضلا ريغ عم ىركلاةنكملانا رهظ دق هنالف ىتاثلااماو ردتف

 .ىربكلانوك مدعلو ىرغصلا ىلع ماودلا قدص مدعل نوقع ةمئادلاو

 ىركلا .ةاكمملا لمعتسا ولف بلاودسلا ةسكمالا تسلا اياضقلا نم
 طالتخالا اذه نكل ةمئادلا عم اهطالتخا ناكل ةيرورضلا ريغ عم |

 هلاصاث *ىنلا نع تول. هملا نوكي نا زاوجل حانتالا ىف درط»

 قارا نم ىف الو امأاد" ضيا ىوذز: لك ايئاؤق قدصل: امئاذ

 ىور ىبورلأ ند ع انلوق قدص مدع 2 ماعلا ناكم الاب ضياب

 : 5 5 ع د 8 56 , ادق يسوق 3
 نيف 050 5 ثمنا 200 تسلم 56 5 فش ,

) 8 5 : 20100 
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 أظيو اضنق سفالا هزات ثيم :قيدصتلاى رج راج ةنم' داقتسالا لبا ردقلا اثنا" ةطلانلا رهنالاو
 مم اهءرش ىلع مادقالا اهبغرب ةلايتس هتوقاي ىلا 2 559:7 كيرقا نا ىرتالا اناعحاو افاذقاو

 ابيغرا بذك روهظ : : 0
 كلاش و اك الماك انلدب ولو لاك وهو هدف نع ءاؤجلا تاس 3 ماعلا ناكم الاي

 كلوقو كلذب قتدصت || لك انناق ولف ضباب ىدنبلا نم ءىث ال. انلوق ىلا ىركداا

 اهرفنب ةئيقتمةس سلا | | ماعلا ناكم الاب ضماب ىدنبلا نم ”ىشاآلو اياد ضبا وز
 هناي معلا عم هلواثت نع

 اك افلاب اريفنت بذك

 قيدصت كانه ناكول '

 ريو تايئينوّقب ىعو ) هيوقلا م ) ويننلاو ( مهفاف نفلا ىف تاطال_تةخالا هذه ريثع مل
 (تاينيقيلا ام'تاتينيقب | -تتغغعجلل :

 ةينيقيلا ل والا داوم ا ىا
 تجاول ااياضقل ىو

 ( 2 زاير
 بتحاصدازوءارةتسالاب

 13: تالا اكل قنؤلا
 ناف تاتسوسملا

 9 *ىش 3 انلوق ساقلا ا جنب جلا َْق باحالا عنتما

 اذلف ةحينلا معا بجوملا فالتخالا مزايف امناد ىدنهب ىرلا

 ؛ماودلا قدص نا ةمئناد ) لكشلا اذه ىف دخلا ىف ةرتتعملا

 ىركلا وا ضرتصلا تنك.ثأ نأ ىا ([ نيتمدقملا ضيع

 نمش (و ) نيتمدقملا للا ىلع ماودلا قدصي مل ناو

 اللاو ماود اللا ) ةحتنلا نعت ىا ( اهنع افوذحم ىوتسلاك)

 روم الاى مولا ا هذه ىا ( تناك ةرورض هيا ةرورذلاو ةرورض

 نود ةهج ف مهتح لك ْ

 | ةرورض 4 7 هدوم وا ةقلطم 1 تناك 0

 لوالاناكمى دوجوم
 اياضف ىو تاياوا 0

 ىف فاك اهفرط روصن

 ثلثلا تايرعيضلا ترض ن هده ونس و ا شا

 انيتم نعم تلا [ تا ركلا ىف رشع :ثلثلا تاهجولا 3

 اكل لع سملا و قس اطالتخا نيعبس و ةعبس ل لو لدطمرتتلاو ١

 امهني) ةبسنلاب (مزجلا ا
 نم مظمالكبا انلوةك اطالتخا نونامو ةعرا تيقبف ةيفس تاطالتخا هيما طقسا

 ىلجوهاماهنمو (ءزجلا

 اهيوبسيا للا ددنع
 اهنموةفارخل!تاروصت ا

 ةنيععلا تاج تاحاتناىف ةدعاقلاو جاتالا َْق أد رطم انين

 قدص ناف قدصتالوا ماودلا نيتمدقملا ىد .>| ىلع قدصت نا اما
 نكاو اًيتايط نك وعام نمل تاطالت+الاو ةفلطم ةعاد هدا اف ا,2©# نوا ىلع ماودلا 0 2 ْء 2 20 ما 1

 ضقان ايف قلقون || ناو انيغف اطالبقخا نوعبراو ةعبرا ةقلظملا ةعئادلا ةجحنلا هذهل

 نايبكلاوهلبلاك زيزملا || ن_متنلا ىف ةريتعملا ةرماف نيتمدقمللا ىدحا ىلع ماودلا قدصي ىل
 ةرطقل ا" نسل. دم وا 3

 تايلو اللا ةدافما دب اًعاإب
 0 ماويعلا نضع 1 هرم ةيا ةرورضلاو ا ةرورّص اللاو ماود 8 ||

 ىا (الاو) ةعاد هع يدنا اذ ةقلطم دعات وا ةقلطم ةيرورض

 ا

 ئا دوحول ا دق .فدح طرشب :ىركصلاف ةرشلا 00 7 ظ

 ( تادهاثم ) ىتاثلا نمنملا تاطالتخالاو .ةرشت:هوا ةيفصاو وا ةياذ تناك ءاوس

 اهب كح اياضق ىعو لا درو ةجشتا | نوك اما انعم العدا(بشلا نوصل ةرجتنا | اذه.

 م لاط ه11ح راش ئعو 4 نايتعأ اءاضقو تامادحو ئع تلي (هنطايوا) تاياودحو تايسدح ىعدت و )ة هةر 0

 ةيزج اهلك يل نام (ايضغو افوخ اناناو ةئيضم نسما ناي ملا تادهعاشم هيت لواو تاسواسحم :
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 ا

 تايئزجيسادحالا نم لقعلاةدافتسا ىلع كش ةراحرانلكناب مكملا اماو ةراحرانلاهذهنا الا ديفبال سحلا اذا

 7 هرك ذاك درج س حال لقملاو سلا © 87/8 3 نم ب 1 تادهاشملاب ؟ الانا رهظي اذهبو مكحلا كلذ

 0 ل )ا تلا خل 6 نس ا كلإقا (2) يس
  تاقلطملا ىف ةروك ذملا نيها ربلاب تكاعو عقاوف ىرغصلاك وا ةمادلا الح ا

 | ىلع ع الطالا لاك دارا نمو ضاّرْفالاو سكحعلاو فاخلا نم .رثكتم تادحاشملاب مكي

 قرض ماده لا :راغتلم .تاطالتخالا دع تان نيا هنو
 : 3 عوفولا لعب ناو ىخ

 دحاو 3 ىلع رركم ا

 م ثناو ببيس نه هلديال

 ١ : بيلا كل ذةيهامق رعب

 ظ ببملادوجو ىلعا الكو
 اقملطه بمملادوحو أ

 برش ناب مكملاك )

 1 هنالك ع رابوتلا
 ءارقتحنالا- نع- دمع و
 : نراشال ءارتسالاناب

 ا عدارلا(و)قملاسايقلا

 اياضهىهو تايسدح)
 ىوق سد اهب مكح

 ( عملا ديفب سفنلان م

 ناب كاك (نيةيلاىا
 نم دافّتسم رمعلا رون

 نكد ىرالا ) يعمل |

 هرون تالكشت فالتخا
 هحاضو افالتخا بس
 0 سل | نم

 رركتا نق ”تايرشاك
 ساشلاةن راقموةدهاذملا
 بلسلا نا .الا . قلا
 رركت ىف تاب رجلا
 سايقلا ةن رام و ةدهاشملا

 يب للان الا ىلا
 ةييبلا واسم كلي ربل
 2 ةيهاملا مولعم ربذ

4 

 ولم تانمؤملا
 و» سدحلاو) نيهجولاب
 نهذلل ( لاّمتنال !ةعرس

 (بلاطملا ىلا ىدابملانم)
 ةعرسلا ذا ةلهاسم هيف
 ة'رحالو ةكرملا فصو
 دنع رفاخا اهنال سدملاى

 لَم دعو ةمؤد ىطسولادو ودحلاب تااطمأاىلاتامتلالا
 ةكرح ريغ نم تاك ىطسولاد ودخا عم نهذأ اىف ب ك”اطملا

 | (سمالاو

 :قافتاىءا ( ( ىطاوتلا نم : )ور كلت ىا اهعانتمامدعب ت تاداهشلا ةرثكلاهب مكعب اياضو ىهوتارئاوتم
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 ةدهاشلا ا ةدئاسم نوكيناو قش سابق نم اهيفديالو (دادعيو كم هدوجوب ركملاك ) اب انذك اهيادئنيدهاشلا

 تاداهثل |غلبم را هالو) انيق رايخالا رئاوت دسفب الق ) "اا 0 هايتشالا اهمف رثكل تاللوقعملا نال

 ةثيع# :نوتسو :ةعشتو :ةئام لودملا اذهىف ةروك ذملا,تاطالتخالاو

 ةنيعسلا نم نوعيراو ةعبراو جاتنالا فةدرطم ريغ نوقس اهنم نونامو

 ةدرطم ةليع“ اهنم 1 ةعبرأ وقس وأ اماك

 لودجحلاىف انرشااك ىرغصلاك دحمن» امم نوسراو ةمئاداإ ةحتم

 ثلاثلا لكشلا طرش ىا ( هطربشف ثلاثلا لكشلا اماو ) مهفاف
 ثلاثلا لكشلا جاتا لعج ىنعي (ىرغصلا ةيلعف) ةهللا بسح
 ناكل طرشلا اذهب طرئشي ملول هلال ىرغضلا ةيلعش اطورشم

 طسوالا وهامىلع ىريكلا ىف مكملا نوكي ذئنيحو ةنكمت ىرغصلا

 زو<# ناكمالاب لب لعفلاب رغصالا وه سيل لعفلاب طسوالا و لعفلاب

 اهوا تحب رمال جرد لف طسوالا ىلع رغصالا قدص مدع

 لع نيكالاب ماكل ن نه مزليالف سايقلاىف نيبلا جاردنا دجوب ملو

 اك ريغالا لا طسوالا نه ىدعت. ىتح رغصالاىلع هيركحلا طسوالا

 راجلا بكار ارع ناو راخلا نودسرفلا بك از اديز ناانضرف اذا

 ناكمالاب ورع بوك ديز بوكس لك انلوة قدصي سرفلا نود

 بوكر ضعب انلوق قدصيالو ةرورضلاب سرف ديز بوك م لكو
 ىلع ةرورضلاب راجح ورع بوك لك نال ماعلا ناكمالاب سرف ورم

 00 ىرتعلا ةيلعف ثلاثلا الا جاتنا ىف طرتش اذلف هائتضرف

 قرت لب مح رالا تاقصولا ىربكلا ىا (تناك نارى ريكلاك
 قرط وا كلل حرج تبان وعقاو كلذو عستلا ىدحا نم ىربكلا

 انهه ةزوك ذملا ةثلثلا نيهارملا راق: لماتتلا قح لما ضارفألا

 ةجتتلاف) عب رالا تايف-صولا ىدحا ىركلا تناك ناو ىا (آلاو)
 ماوداللا ديق) ىرغصلا نكع نع أ (اهنع :ءافوذحم ىرغصلا نكح

 نوكيف ةبجوم ىرغصلا سكع ناف (نيتءاعلا ىدحاىربكلا تناك نا ||
 نوكل لكشلا اذه ىرغصىف ةبلاسللا لخدمالف ةبلاس ماوداللا ديق

 (اموعضم و) فيكلا بسحب ىرغصلا باحيا لكشلا اذه جاتنا طرش

 ىا ( تناك نا ) ىرغضلا سكع ىلا ىا ( هيلا ) ماوداللا ىا
 ماودال ىرغصلا عم جذي ماوداللا ناف (نيتصاخلا ىدحا) ىريكلا |

 مكحبام نيقيل ا لب ددعف

 (ددعلا لامكل ىذاقل اوه

 عياتول | فالتخاب فاتخي
 اهناو نيءسلاو نب ربخلاو

 نم رهضع هيلا بهذ

 ىثالوا ةسجلا طارتشا

 نيرشعلاو ارشع

 نيعبلاوا نعبرالاوا

 لعلاو) مهيلع ليادالف

 ةيرجأا نم لصاحلا

 سيل رئاوتلاو سدحلاو
 زاوجل (ريغلا ىلد ةجح
 نوكيال .نا

 سوانا وك دانا

 (اهعم اهتاسايق اياضق)
 ةيرطفلااياضقلا ىع-؛و

 مكحب ىلا ىهو) سايقلا
 تاسايق ةطساوب اهيف

 نع)اهطاسوا (بيغتال
 روصن دع نهذلا

 ناب مك.1ك اهدودح

 اهماسقنال جوز ةعبرالا

 روصت نم ناف نييواسنع

 روصن جوزلاو ةعبرالا
 ىف نييواستع ماسقنالا

 هنهذؤ برتو لاخلا
 ةوسصنم ةميرالا نا

 جوز وهف نييواساع

 تايرجلا نوك فو

 تايسدخلاوتارئاوتملاو

 اهءم اهتاسايق اياضقلاو
 تايرورشذلا ليبق نم

 اهنم لك لامشال ثيح
 قخ سايق ةظح الم ىلع

 نوكف مهضعب عزانو
 تايسدخلاو تايرجلا

 0000 0 ا ا ل ل ا ا ا لا ل ل لل يا

 فاّوأأ سايّقلاو) تايناثلا ليبق نم تايسذحلا ء علا نم ريث.ك لءج لب ةيزورض اهنوك نعالضف .تاينيقيلا ليبق نم

 هنديافو (ًاناهر 0 ةيبسنوا ةيرورذ تناك داق تاينيقيلا قاطم نه 5 تيل تايرورنذلا دله نم



 صاولانم تلذل ندينسللاماو ةشنلامآ الشا' رثدت ةيلاقرطشالو كشهلوخ موحال هحو ىلع قملا قيقحن
  وهو)كلذكاسيل ليثتلاوءارقتسالا < ”07/“* 2 و جاتنالا ةينيقبهتروص نوكي نابوجول سافل! فرصح وهو

 | تاطالتخالانإ 2 ىرابااةجر هيلع ئزارلا بطقلا لاق[اك نا ديرافطاو عدلا ق

 طقس ةئامو نوةسو ةعست اضرا لكشلا اذهى داقعتالا هن كيما دحلا نوكي :ىذااوغو
 ةيسنال (ةلءهيف طسوالا

 ىلارك الا  ةكشإ غل

 نهذلاو) رغممالا
 ريغ ىركلا تناك نا ىريكلا ىف ةريتملا ةهجلاك ةنيعسلا هذه نه | د نوكيىا جراخلاو

 ةثاث قبف ارسل انوه رابعا 5 ا و ا الا

 نيعسنت و ةعسلق ةريتعم ا يا ع أطالأت خا ةئامو لوعبراو

 رتصلا سكعك جنت اهنم نوعبراو ةعبراو مبرالا تايفصولا مكلاب قي دصتلا لودحل
 فلخلا قيرطب عدرالا كاركشم ولا يوما ىركلا كنك نا ل 0 00 : ٠ 8-2 نوداطملا
 7 2 ا كلذ دوحولو

 دوصقأاو جراخلاف

 لودجلا اذه ىلا رظناف تاطالتخالا سفنو» انهه جراخلاب
 نييقطنملا ء امدقو مالا
 ىلع امهندب اوذرعت مل

 علاطملا حراش هب حرضام

 ليصفت تدرا ناو ضارالا قيرطبوا سكعلا قيرطبوا

 تاروصخلا قنق قف

 : نفءتم اذه انلوتك

 اذهوموعوهنطالخالا

 كلذك نعذلا ىف هلى

 جراخلاف اهنوبثا ةلد

 اذا كنال هسفنىرتك الا

 تاويخأ نانا -:لك

 لوصحل ةلعزاويملاو

 ناو ناننالا ةيمسجلا

 سف لود صح نكي م
 1 هنال(ىتااماو) ةيمسجلا

 نودع راخلاةنالا ديف
 ش 1 (ىذلا وهو) ةيالا

 1 طسوالا) دحلا نوكي

 |3011 1 111111 | ا
 اخاف م كهلا كلذ دوجول ةلع نوكيالىا (طقذ) طملا مكسحلاب ىبدشتلا ' لوصحل 1 نوكي ىا (نحذلاف

 جاف ( ًالخالا نءفتم اذهف م 0 1 لك ما اذه ب هل الوانم ناك اول
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 هلالولعمالو قارّتحالل ةلعسلابَع دادنشالا ناف ةقر < وهفابغ دنكي ىج لكوابغدنشي اذهانئ ودك الولعم نوكي
 0 (تفتاينيقيلاريغاماو) قورعلاجراخ © 807# ] ةتفمتملا رنصال نال واءمامع الكلي

 ىا (روما) ةبهابسح (ه) جاتنادارطا (طرق مارا كسلا طار
 لكشلا ىف ىا ( هيف سايتلا نوك )اهتم (لوالا] طرت[ ن[ملضس) ل
 ك عبارلا لكشلا جاتنا دارطا ىف طررشب ىنعي (تايلعفلا ن) عبارلا

 طرشي ملول هنالنيتنكمملا ريغلا نيتيلعفلا ىربكلا و ىرغصلا نمابكسهسايقلا |

 تامعتساول و ةبلاسوا تناك ةيجوم هيف ةئكمملا لامعتسإ عدل طرشلا اذهب |

 مدعاما هيف ربتعم هنكل نفلا ىف ربتعي لو هجاتنا ىف عب ا رلا لكشلادرطبمل هيف .

 نم ىناثلا طرشلاىف ىتأبس الف هيف ةنكملا ةبلاسلا لمعتسا اذا دارطالا

 ةسكعنملا ريغلا عيسلا نم ةنكمملا ةيلاسلا نا عم هيف ةبلاسلا ساكعنا بوجو

 تناكولاهئالف ةبجوملا ةنكمملا لامعتسادنع دارطالا مدعاماو بلاوسلا

 ورعب وك هلك و ناكمالاب دز بوكس ع قهان لك انلوو قدصل ئرغص

 انغناوةرورضلا سكات ةيرهننا ع رتاجط ا 0
 انلدب ولو بلاسلاوه ةجنتلا ىفقللانا عم ةرورضلاب قهانلا بك ار

 باحيالا وه ةجتنلاىف قحلا ناكل قهان راج لكو اناوق ىلا ىربكلا

 ةنكمملاتناكول و ناكمالاب راج دبز بوكىملك انلوق ح سايقلا مجذيو

 راهجج لك وةر وربذلاب سرفدب زبوكصس لك انلوق قدسل ىرك ةبجوملا

 دنا! ىف باجيالاعانتما عم روك ذملا ضرفلا ىف ناكمالاب ديز بوكع
 قمل ا ناكل ناكمالابدب زب وكس لهاص ل كو انلوق ىلا ىربكلا انلدبولو

 مزايف رورضلاب لهاص سرف لك انلوق شيف باحيالاوه ةحشتلا ىف

 نوكب اطورشم عبارلا لكشلا ناك اذإ و ةجننلا ,ةعل بجوملا فالتخالا

 ةيضق رشع ىدحا ىهو ةيلعفلا ةهجوملا اناقلانم هاركو هارغص

 ةماعلا ة يف رعلا وةماعلا ةطورشملاو ةقلطملا ةمئادلاو ةقلطملا ةرورضلا

 اللا ةيدوجولاو ةصاخلاًةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملاو ةماعلا ةقلطملاو

 ةقلطملا نوكل ةيلعف اهلكو ةرشثتنملاو ةيتقولاو ةمئاداللاو ةيرورض

 (ىناثلا) طرسششلا (و) صخالا نعذ ىف معالا قةحتل واياضقلا هذه ما ةماعلا
 لكشلا نا ىنعيعبارلا لكشلا ىف ىا (هيف ةلمعتسملا ةبلاسلا ساكعنا وه)
 ةسكعنملا تسل ابلاوسلا نم هيف ةلمعتسملاةبلاسلا نوكي نابط ورسشم عبا رلا
 ناتماعلاة يف رعلا وةطورشملاو ةقلطملاة كادلا وةقلطملاةيرورمضلا ىهو ْ

 07) ( ومدته ) ةيكرلاو“”ةرتنلا"نيباك ىلا

 ظ

 0 بيب ييبيييبب979ِِِ؟© س١ |]أ#أخ ]سس 9ى«سمل.ششششصضصضصضل ل 2252233 222222222222222

 0 كلاب اياضو ىعو

 6 عي فارتءال

 ةّدناطوا مرثك اوا

 ةيصأ اما) اهب ةض وص

 بلفال (ةقروا ةماع
 اهتاثما يعم و(ةيجوا)
 (تاداعنم تالاعفناوا)

 دنءتان اولا بذ عب دك

0 

 ناف امهلاثم قخعالو
 لم ةشارومتملاد لف
 ةيلوالب ةينيقي نوكي

 ريغنم لمحبي فيكف
 دوصةلا انلق تانكنلا

 رشعال تاروهثملا نا

 ةقباطءو نيّديلا اهبف
 ةرهشلا رسما لب عقاوأا
 ءاوس ءارالا قياطيو

 ضعيفال وا ةينيقي تناك

 ايلوا نوكي اياضتلا

 رابتعابار وهدم ورايتءاب
 ىلا ةرهشلا غلب دقو
 تايلوالاب هيئّشلا ثيح

 نيبو امهنس قرفلاو)
 ناسنالا نا تايلوالا

 ع ىا هةسفلو ىل> وا

 هلقعد ارو اع رظالا عطق

 دق كلذلو اه مع

 ريغتلا اهيلا :ق ار

 بوذكلا ناو سك

 ةرلصم ىلع لعش| اذا

 تال والاف الذم ) ةيظع
 رغصتنال لكلا ناف

 الصا : أ سايقلاب

 عبت ردغلا انلوقك
 اذه (نسح لدعلاو

 ةماملا ةحلصملا ىلا ران
 ( ةروعلا فثكو )

 كات ةذه (43 وح ءانمضلا ءاعايرو) كلا قا لانا
 موق لكلو ) تايلوالاف الخ ( !بذاكنوكيامو اتداص نوك ام) تاروهثملا ( اذهنمو )ةفرلا ىلا ٠



 ” ىتاثلاو ٌةعءاصلا كلت ىا (اهبسح تاروهثم) اضبا ( ةءانص لك لهالو]) مهاداو مهن داع بسح (تاروهشم

 اامهنيب ةلسم تناك ءاوس ©« الا/5 .]) (ةمفرا مالكلا اهيلع ىنبف مضخلانم ملسي اياضق ىهو تالسم)

 أ ار رملا اذه طرتشيلول هلال ناتماخلا ةيفرعلاو ةطورشملاو || 7
 ا اهقفلا ملستك )ةلطابوا

 ا هّمفملا لوصا لئاسم

 م تلو -ضاقلاو
 تاروهثملا ىا نيذه

 تناك اوم تا
 ادحاو عون نم هاَثمدمم

 ملف هجاتنا فد رطب مل هيف تامعتس اول وهيفبلاوسلا ةسكعنملا ريغلا عبسلا

 اذءاط وردم عبارلا لكشلا لعجاذلف نفلا ىف ريتعم هناكل نفلاىف ربتعي

 ىهو بلاوسلا ةنكملاريغلا عبسلا صخا ةيتقولا نال كلذو طرشلا

 جاتنالا ىفام.طلتخ ا د رطب ملناك امانا وانهه ىربك و اىرغص نوكت نا اما

 رض“ رمقلا نمءىثالانا وة قدصلف ىرغص تناك اذااما لكشلا اذهىف
 قحلا نا عم ةرورضلابرق ق< ىذلكو امئادال عم رتلاتقو ةرورضلاب

 نوكسوومملا محن قملا وق وذرق لك انلوقمجذيق باجيالا وه ةنتلا ىف

  ةدايزلاب رونلا ةدافتساىف رمقلا مكس ىنالتخاوه هئيِهْلا لهادنع ءاحلا

 كك نع ون نمو

 هاياضت دوصقااو (الدح

 اهنا ُتيح نم دْحَّو

 ناو ةلسمو ةروهثم
 لب ةينيشب عقاولا ف تناك

 معا هلا ىتحلاو ةيلوا

 ا .- 4 هن ح سداأ اضياةروصلا

 سايقلا | ذه هذي ةننل | ىف باساسل عانتم | عمام ادالمدرثلاتقوةرورضلاب هنانهىسوطلا ةمالعلا

 جاتنالا ىف صخالاب طاتخملا د رطن مل اذاف“ةرورغضلاب رق وهف قل ىذ لك البث وءارةتسان وكيدق

 طرشلاباط ورسثم عدارلا لكشلا لعجاذلف جباتنالا ىف معالابطلتخلا درطي ل || نوكيال نثاحرلاو
 ىلع ىا (ثلاثلا برضلاىف ىرغصلا ىلع ماودلا قدص ثلاثلا) ىاثلا درى رماتلا انتا 0 ا ا يي يي يل ا را و عاقل

 001 | دقللج هي رورخ ىردصلا نودي نات تلاثلا ترشلا ىئرتض هل 0

 ثلاثلا برضلا ىربكى لع ىا (هاربك ىلع ماع! !فرعلا) قدص (وا) ةقلطم. || نوكيدقىلدجلا (مضملا
 0 : 00 ف 0ك ارااظفاحاسح
 0 نكيمول هلال بلاوساا ةسكعتملات سلا اياضقلا نم نوكت ناب ظ 0 0

 ا( 5و تلظلا د اذلا ودب راو رخلا رغ ها رخص ناكل ن نعال دخان || 000000
 ةسكعتملا ريغلا عبسلا ىدحاىربكلا ناعم ةهجوم ةيضق شع ىدحا

 0” نال لش هلاك ولا اذه د دوس انهفاو ناضقتلاو
 | ىريكتناك اذا اماومهفاف اي ردايكوك سعشلا دح نوكي اك ق#« وذ بوك

 ]| فقس« ررقلا نم ىثالوةرورضلاب < وذ وهف فس“ لك انل وق قدصلف

 سس سس يي حبيب ب بباب ابيب ”س بلل

 ع

 مما مزأي نا ةرعيس

 تالويفم) كاشلاو

 نم ذخْؤِب اياضق ىهو

 هل (ىوامس يمالاما)
 تازجعملا ىلع مهضعب

 ءايدنالا نم تاماركلاو

 ىلع هل بسن الا لوقاو

 سصخاوبلاودلا ةسكعتملاريغاا عبسلا || كم هللا عار
 تي م بيذلا مهن عود
 اندلا كرث وهو ( دهزلاو [ءلال هانم ) تاذوخ الاخ ئرددو كاردا ىا ( لّمَء ديزموا) مااطملاو

 ىا (نظالاءابنااهب مع اياضأ ىهو تانونظم) عدارلاو اا لاق الاكدحا ىلا بمد. نا ريخنم لبس دتو

 ةعبس لصحت ةهجوم ةيضقرشع ىدحا ىف اهانن رض اذا 2 لإ عملا

 ةبلاس برضلا اذهىف ىرغصلا تناك امل نكل اهقس اطالتخا نيعبسو
 طقسف ةسكعنم نوكت نا بحي لكشلا اذهىةلمعتسملا ةبلاسلا نا نيعبتو
 ١ ]] ريغلا عبسلا تايربكلا عم عبسلا تايرغصلا ةعقسلا تاطالتخالا هذه نم

 ١ ]| تايربكلا عم عبرالا تايفصولا تايرغصلا تيقبف-بلاوسلا ةسكعنملا

 | ةطورشملاوهعبرالا تاب رغصلا



 3 فيكن 0 فوط نالف كالوذك رخالا فرطلا /

 ند ناك ناو ر خىآلا فرالا زب وج عم 7 كم 11

 ظ
 ظ ظ

 ىمكع ساق ماظتنيف ىرغصةْي زلجا ةبجوملا ىربكلا لعجت و ىريك ةصاخلا

 طالتخاوةيتقولاوهف بلاوسلاة سكعنملا ريغلا عبسلا تايربكلا صخاو
 قدص مدع ب رضلا اذه ىف جاتنالا ىف درطيال ةيتقولاب ةصا انلا ةطورشملا

 درطي ل اذافىربكلا ىلع ماعا!فرعلا قدص مدعلو ىرغصلا ىلع ماودلا

 دا 1 ءالاب معالا طالتخا درطي مل صخ الاب صخالا طالتخا

 ةءاضالاب:ىضع 107 ءىثالانل و: قدصي هنالف صخالاب صخالا
 ريض“ قلك ةرورسلابو امئادال افخم مادام ةرورضلاب ةيرع مل|

 سيل هير متل |ةءاضالاب 7 ىخملا ضعب انلوق جبال هنا عم ام ادال تيقوتلاب

 ةنالوعر ور ضلاب رقديرقلا ءءاضالا قضم لك نإل ماعلا نامالاب رع

 عباصالا كر 6 مادامةرورضلاب ماني عباصالاكر م نم *ىنث الانل وق قدصب

 امئنادال ةباتكلاتقوعباصالا كر“ ضقيتسم لك ةرورضلابو امادال

 بحجوملا فالتخالا مزايف ماعلا ناكم الاب ضقيتسع مكان دل نم ءىبئالانل وق جيف

 نيمالادحاثلاثلا ب رضلا جاتنادا رطا ىف ط رثشي اذلف مهفاف ةحجنلا مقعل

0 

 ةسكعتملا) تسلا( نف سداسلا) برضلا(ىف ىربكلا ن وكعبارلا)طرثلاو

 ىلا دترب ىتبح ىرغصلا سكعب رهظي برضلا اذهجاتنازال (بلاوسلا

 ةم زج ةبلس ىرغصلا نوكل والا نام الا هيف بي دقش ىاتلا لكلا

 ع ام ودل نوع اتم ا ةصاخ ةظورشم

 بلاوسلا ةسكعتملا تسلا اياضقلا نم برضلا اذهىف ةبجوملا ىربكلا

 تول ق2 ماسلا رك (وماثعا) ل يبلاو حادا لصح
 اذه ىربك ىلع ىا (اهيلع قدصيام ىربكلا ونيتساخلا ىدحا نماثلا)

 بين رَتلا سكعب رهظياعا برضلا اذهجاتنا نال (ماعلا فرعلا) برضلا

 نا نم دال ذئنيف ةننلا سكع مث لوالا لكشلا ىلا ب رضلا اذهدئرب ىتح

 نحن قمايفلا مهني ىرخ الا ىلا امم دحا انلدياذا ثيحماتمدقم نوكي

 رافال ل يشل ةصاخدف وا ةساخةطورتمت, مناسك والا © ْ
 >ا هاربكت ناكول ةصاخةبلا 2 لا !! وب ولطملا ةجتنلا ىلإ

 ظ ماعلا فرغ اهيلع"قدصي' ىلا تلا اءاضقلا وه ءارغدو نسمات

 ةبلاسلا ىرغصلا لععف برضلا اذه ىف سايقلا بسن رت انسكع اذا ذئنيخ

 زر وأ ضرع .بالو | 7 مزجلاب حبب |يا معتسي
 ىا (نرذهن . فاوملا نسايملاو قراس وهن) ليالاب

 تانوئظملاو تالويثملا

 هاّرمدّقم تناك ءاو_س

 نيءون وادحاو عون نم
 قألاو ةياطخ ىع-)

 نوكي دو اضيا اهلا

 دقو اليثعكو ءارذتسا

 سايقةر وص ىلد نوكي
 حاصلا: يبه ريع
 لكشلاوف نيتبج وملاك

 نظ. نأ طرس ىاثلا

 هنم ضرغااو) جاتنالا

 رصاقل ! (سفنلا بيغرت

 اهف) ناه ربل اةج رد نع

 تيان نم هءقشنال
 ئذلارعاو قالخالا
 هذهو هرضب امحربغتلاو

 ىه كاثلا تاعانصلا

 هيلع ينلا اهب نما ىلا

 عدا هلو تق ماللا

 ةمكحلاب كتر ليبس ىلا
 داحو ةتسحلا ةطفوملاو |

 نسحا ئه قلاب مهل

 نيرخالاب موت ملاعاو
 نا قانب ةّدن ع نال

 نا ىلاعتو ظلغي

 ةندقلا رادمهو ظاغب

 ه.؟ نمو ٍتيذاك الآل 5

 ارهقلا نييحا لبق

 هلوق هبىيلي الف هيذك
 ردقلا ءانلعام و. ات
 سما+!(و) هلوغشامو

 !ذااياضت ىهو تالبخم)
 هر ا

 ضيق نم اببجع | ريث أن اهيف
 ريف (ط_بوا) رفنيف
 هةىلشك تناك ءاوس بع

 فلوأا سايقلاو همم ىا (ةدوهنم ةيع لدعاوا ةلايس هتوقاي را هاوذك ) ةيذاكوا ةقداص ةللسم ريق

 ىذلا ( نزواا هحو دريو ريفنتلاو بيغرتلاب سفنلا لاعفنا هنم ضرفلاو ارمش ىم-) تاليخلا ىا اهنم



 (و) نزولا الا هيف نورتس؛الروهملاو هيفنزولا نيرخأتملا طرشو (بيطلاتوصلاو) صاخ قوذب فرعي
 همكحاماو (ةسوسحم 097/4 ريغ روما مهولا اهب مكحيةبذاك اياضق ىهوتايمحو) سداسلا

 ةوق مهولا نال لقعال

 ةمران ىهف تاس وسحم نم

 نيا

 نيكح ناو اح اهيكح
 ناك تاسوسحل اريذ ىلع

 (هيلاراثم دوجوم للك
 ءاروو)ةيسملاةراشالاب

 ىعانتبال اضق ملال

 فرسلا(لّمءااعفدالوا و
 هماكحال (عدارشلاو)

 تاكلر تالوختلا3

 7 ن اف

 بذكف ىو تايلوالا

 تالوقءملاف (مهولا

 ى) لقعلا (هةفاوع)
 جياتنلا سايّعلا تام دّقم

 مكحىا (همكح ضيقنل
 دنع هراكناو) مهواا

 (ةههتثلا ىلا . لصولا

 لكو داجتيملا انلوقك

 هيلي فاخمال دا_ج

 (اهنمْفلولا ساشلاو)

 6-20 تايجحاولا ىأ

 هنم ضرغلاو ةطسقس

 هناكسا ىا مدخلا ماحلا

 هعاقشإا ىأ هظيلعتو

 عفانم ىوقاو طلنلاف
 اهنط راردعإ هل رحم
 هنتر وص دسفل ةطلاغملاو )

 5 نوكيال ناب

 لالتحال ةيذم

 رومالاى

 5 هيلا نما سايقلا جنيف لوالا لكشلا نم عبارلا برضلا نم

 ا ىهونرر انما دنع ها زج ةبااسوملا ديلا

 ترعَصلا جاتناو كآ روب للا لنامالا برضضلا .اذهىف .طرش كلذلف

 ىلا برضلا اذه دئر ىتح ىربكلا سكعب رهظي امنا اضيا عباسلا

 اذه ىف نيطرش نمدال ذئيف ةحي ميم فرو ما انف نملك تلاثلا كشلا

 .ٍ 1 دن تح هلا هآريك نوم نا كوالا برذلا

 برضلا اذهن الة يلعف هارغص نوكت نا ىناثلاو ساكعنالا ليقتل ةصاخ

 ةهجلابس< ثلاثلا لكشلا طرش و سكعلا دعب ثلاثلا لكشلا ىلا عجار

 برضلاط ورش رك ذملوةحنلا بوريضاا ثح ىف ماك ىرغصلا ةيلعف

 طورشىلا ةسياقملاب لعت هذال لكشلا اذه نم مسماخلا برضلاو عباسلا

 0 (نالوإلا نرضلاف ديننا و) لم انفي تماس يرام كفريدلا

 0001 ا (ايلع جورلا نص نا ىرتصل | ىسكحك ) لكشلا اذه
 اا لآ (و) ةقلطم ةعادوا ةقلطم ةيرورتض ىررغضصلا ناوكت نان

 ' ) مدلا هو (لاوسلا ةيكيتملا تسلا) نايعقلا (ىه. سانقلا)
 ةطورشملا وةماعلا ةيفرعلا و ةماعلا ةطورشملا وةقلطملاةّمادلاو ةقلطملا

 2ع اذ وا ةقلطم دب رو رض امها رغص نإك ناىنعب ةصاخلا ةيفرعلاو ةضاخللا

 001 للا تدلا هزه زف انك ضان :سايقلا ناك نازوا ةقلطم

 ناف اهنيعبامها رغص سكعىف ةريعملا ةهجلاىه ةننلا ىف ةريتعملا ةهجلاف

 ناعم درطموه ىرغصلا سكعىف ةربتعملا ةههلا ىلا ةحننلا ةهج عابتا

 يرغصلاىلع ماودلاقدصيملناو ىا (الاو) درطملاىلا نفلا ىف ةربعلا

 ىف سايقلا نكي ناوا ةقلطم ةمئادوا ةقلطم ةيرورض نوكتال ناب

 ةقلطم) ةكننا| (ذ) بلاوسلا ةسكعنملا تسلا نم ابيكم نيبرضلا ئذه

 000 اكاد د تلا لا و هرم رع مان ةحاع

 ىرغصلا ىدح |ناك اذا هنا ىنعي (ةيتمدقم ىدحا ىلع ماودلا قدص نا)

 ههنا |نوكف ةقلطم ةمئادواةقلطم ةيرورضبرذلا اذهىقى ربكلاو

 هيتمدقم ىدحا ىلع قدص» ناو ىا (الاو) درطم وه ةقلاطم ةمئاد

 ةقلطم ةدرورض ىركلاو ىرغصلان م ةدحاو نكيملنا نعي ماودلا

 0 ب ا و ا اة

 ةنكمموا يابس هارغصو ا. .ةيئزج.لوالا . نكتتال قد ,, ناك اذا اك( ةهجلاوا ةيذب 1 كلل نع

 ةفدا د ربه طافلالا نوكأ ( بواطاا ىلع ةرداصأ ا وهو ادحاو دش طااو ةمدقاا نو تافوندأم 0



 فروض نم ىسوطلا ةمئلءلا هدءو ( كحاض ناسنا لكو كحاض رثب: لكو رشب ناسنا لكاتلوتك
 6 قا 0100

 درطم ىرغتصلا نكت ع ةتتلا نوك نأ عب (ىرتصلا سكمف)

 نا ةمئاد) ةميتنلا لكشلا اذهنم (سماخلاو عبارلا برضلافو)
 ةقلطمةيرو ضىرنكلا هذهنوكت ناب (ىركلا ىلعماوداللا قدص

 نكتمل ناو ىا (الاو) دارطالل ةمئاد ةدننلا نوكو ةقلطم ةمئادوا

 زوهتنلااف ىا (حرلا نكف) ةقلطم د1 1 ىريكلا

 نابب (ماوداللا) ىرغصلا سكعنع (هنع افوذحب) ىرغصلا سكمك
 سكملاو فاحلا قيرط نم تاقلطملاف ةروك ذملا نيهاربلاب لكلا
 لكشلا (ىفاك سداسلا) برضلا (ىف) ة_خننلا (و) ضارئفالاو

 سكع دعب) ىناثلا لكشلا نم عبارلا برضلا ىف ةجتنلاك ىا (ىناثلا)

 سكعب ىناثلا لكشلا نم عبارلا برضلا ىلا دئر برضلا اذه ناف(ىرغصلا

 برذلا (ىف) ةهننلاا (و) ةحمتلا برضلا ثحبىف ماك ىرغصلا

 ةضتثلا نا ىنعي (ىركلا سكعدمب ثلاثلا) لكشلا (قاك عباسلا)
 نال ثلاثلا لكشلا نم سداسلا برضلاىف ةجنتلاك برضلا اذهىف

 ىركلا سكعب ثلاثا لكشلا| نم سداسلا برضلا ىلا درب برضلا اذه

 (بيترتلا سكعب ةحتلا سكعك نماثلا) برضلا (ىف) ةحيتتلا (و) |
 ثحن ىف ماك لوالا لكشلا نم عب ارلاب رضلا ىلا دنر ب رضلا اذهزاف

 بولطملانيع ٍبيترتلا سكعدعب برضلا اذه جهنيو ة<ألا بورضلا
 طورشلا بسح جاتنالاىف ةدرطملا نا لصاخلاو لوالا لكشلا نم
 ىدحا نيلوالانيب ريضلا نمدحاو لك ىف تاطالتخالا نم ةروك ذملا

 تاهجوملا برض نم ةلصاملا ىهو انيع# اطالتخا ةئامو نورشعو

 لكَف ىرغصلا ةيلعف طرشب طقاسلاف اهسفناىف رسثع ىدحالا ةيلعفلا

 ثلاثلا برضلاىفةدرطملاواهقس اطالتخا نوعبراو ةينامئامهنم دحاو
 عم نيتمتادلا نييرغصلا نم ةلصاملا ىهوانيع“ اطالتخا نوعبراو ةتسا

 نوتيف رعلا ونيتط و سلا نوي رغصلا نم و مشع ىدحال تايلعفلا تايربكلا

 برضلا اذهىف ةريتعمل طورشلابطقاسلافبلاوسلا ةسكعنملا تسلا عم
 برضا او عبارلابرمضلا ىفةدرطملا وايقساطالتخاةئامو ن ورشع و ةثلث

 ةيلعفلا تاب رغصلا نم ةاصاختتا ىهو انيعم اطالتخا نوتسو ةتس سماّلا

 انلوذك :ظفالا ةهج نم اما ةقداصلاب ةهيبشك ةيذاكح )
 سرا

 طئاخلافو ةشوقنملا

 شرف لكو سرفاهنا

 كت نا جنيل لاهص

 ًّه 5 وصل

 (ةلاهص ةروصلا

 قلطا هنا هيف ظفالاو

 ةروص ىلد شرفلا

 رادجلا ىلع شوقنما

 ىلا ةهج نموا) زان
 دوحو ةاعارع ماسك

 تانا 2 نك كل وك

 نانا وهف سرفو
 لاو نانا الكر

 طلغااو (سرف وهف
 ءىش سبل نا هيف

 دوجوم
 سرفغلاو ناسنالا هيلع

 ةيضَقلا ( عمضوو (

 ةيلكلا ناكم ةيعيبطلا)
 نلاسالا ”-(ة وحك

 ناويحلاو ناو_.ح

 قدي

 ناسنالانا جتيل سنج

 هيف طاغلاو (١ سذج

 نيد ركلا نإ

 نيب قيفوتلاو ةيلك

 نم روصلا هذه لعج
 هلعفاك ةدالاداسفروص

 نم اهلعج نيبو صملا
 ةروصلا داس روص

 دنا عماجلاف هلاك

 ةيلك انههىركلا دحا
 ماجا فو تبذكف

 (ةينيعلا ناكم ةينهذلا |
 عانتماب فوصوملا نوكيف جراطاو اصاح هءانتما ناكل جراخلايف امنع يرابلا كيرش ناكدوا انلومك
 جانتمالا نا طلغلاو ةيورض هيف فوصوملا يتنحت يئيتث جراما ف ةنمصلا يقتحم نال جراسملايف اننح“



 ( لاشي نا لثم ةئهذلا رومالا ناكم ةيجراخلا رومالا دحا ىا سكملابو المصا اهل قّوحتال ةينهذلا روهالا نع
 (  امتاةيضرعلاب ركحلا نا هيف 6 50/48 رث طلغلاو ضرع رهوجلاف هنماتضىعوهف نهذلاىف دوجوم رهوجلا

 1 دود+وملا نودلقعمل اى
 اولا اولا ةيكشلل تسلا تابركلا عم, رثع ىدحالا ٠

 ىف ةدرطملاو !اهقس اطالتخا ةئامو ةثلث امهيف ةريتعملا طورشلاب |[! ةاعارع كيلعفراخلاف

 00 1-01 ركع ىلا ماخللا برقلاو_ سدلبلا تريخلا || ف مناخ كك لك
 ةسكعنملا تسلا ىربكلا عم نيتصاخلا نييرغصلا نم ةاصاحخلا ىهو ' لبقو أ[ طااغإإ لبقو طلقلا
 ةهبشلااياضقلا نمل

 ةئامو نوسجلو ةعيس امهيف ةريتعملا كرا لفات لاق بلاوسلا | تاروهشااوتاياوالاب

 قنا لكشلا اد نم عباسلا برضلا ىف ةدرطملاو !ىقس اظل ٠١ ةهيشم 3-0-0

 نيتعاخلا نييربكلانم ةلصاحلا ىهو انيعس اطالتخا نورسشعو | 00200 ا : 0 ١ ةطلاعملا:داف تار اوهشل
 0 معا
 نا عااطملا نم موهفلاو

 قلطم نم فل اي ةطل اغلا
 ايناضقلاب تاهبتثملا

 اهلوق بجاولا

 فرعي مل نا (ةلعاازمأل

 هسؤنل ةطلاغم وهف كلذ

 ا

 ظ

 ظ
 ا ردا نعول دم عدحالا تايلعتلا ةحانرتصلا م١
 الا ةفلطلاو ةماعلا ديف رغلاو ةماعلا ةظورتكملاو .ةقلطملا ةمادلاو ظ

 0 اة مالا ةيكوخولاو ةيضاطا ةقرعلا و ةضاخلا ةطورشملا وذ

 ةريتعملا طورشلاب طقاسلاف ةرشتنملاو ةيتقولاو ةمئاداللا ةيدوجولاو ظ

 اطالتخا ةئامو نوعبراو ةعبس عبارلا لكشلانم برضلا اذهىف |

 ىف ةعقاولا ةنيع“ا تاطالتخالا ند *ىث هيلع لكشلانمو اهقس || هنن
 يع[ اننه- لا رظنلف عبارلا لكشلانم نقلا بورضلا ظ 0

 ظ باّتكلا ازه حرش ف

 نم ذوخأم اطسفوس
 ظ ةمكدللا) وهو فوس

 ىعو نطسلا نمو
 1 يكمل دايو يتلا
 ْ اا ةهوملا

 | حرشى لاقو ةطسفسلا

 | اطسؤفوس دياوعلا

 رملاو ةعوملا ةمكملا
 ارش نال فرحا
 ةمكدلاو لعلا هانعم

 ظ فرخزملا هانعماطساو

 حراش لاقو طلغلاو

 هءابافوس فقاوملا

 اطساو حلل مسا نيينان وبلا
 اطسفوسف طلغلا ما

 ١ نار طلغأا ع هانعم

 لا جم ةمجتملا قيذلا ىكست بينثلا (ىئغاشمو) ناهربلا بحاص ودو مكحلا) ةطلانملاب ىا (اهب لباق
 ثحابن |ةطاانملا ىلىتسا نإ ابعدحا نيهجول ةرابعلا هذههيجوت نك (ىلدجلا اهب لباق نا) ةفيعض ةغلاهتممو
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 لقعلا ف مو هنا امهنناثو ىغاشم وهف ىلدجلا اي ضراعو ثحاب ناو ىناطفوس وهف مكملا ةطلااغم اب ضد

 ناو ىباطفوسوهناهلوبق بجحاوأا اياضقلاب ةهببش '2 الاله ) ةيطلاقتم تامدقم نوكي مكعا ذا ا ظ

 ةلاسرلا نم ةيعوت ةنيعم ةصح تءعقو ىلا ظافلالا ىا ( قاثلالصفلا )

 ( ىهو تايطرشلا ) نم ةنئاكلا ( تايئازنقالا ) ناب ( ىف ةنئاكأ|
 اما ىطرشلا ىناريقالاناف ( ماسقا ةسج ) تايطرشلا تايناّرقالاىا

 ةيلج#نم نك رع اماو :نيتلسفته مع يك كا طو نيم كرا
 لكو ةلصفنم و ةلصتم نم اماو ةلصفنم و ةيلج نم بكم اما و ةلصتم نم

 وهو ماسقا ةسخ ىطرشلاىناّرقالاف ماسقا ةسه وهف اذك هناش ءىث

 تالصتملا ) تايطرشلا ( نم بكريام ) اهنم ( لوالا سقلا ) بولطملا
 (ام) ل والا مسقلا نم ىا ( هئم ) عبطلا ىلا مالي ىذلا ىا ( عوبطملاو ظ

 نم مانءزجىف ) سايقلا زج ةكرش ىا ( ةكرشلا تناك) سايق ىا |[
 مسقلا ىف طسوالا دحلانا ىنعي ىربكلا و ىرغصلا نم ىلا ( نيتمدقمل ظ

 فراعتملا نم سايقلا ن وكيف ىربكلا و ىرغصلا نم امان ءزج نوكي لوالا

 مدقملا ماهو ىرغسلاىف ىلاتلا مام وه طسوالا دلل كلذ نوكي ناب

 ىف ىلاتلامامت وه طسوالاد لان وكي نابو لوالا لكشلا ف ىربكلا ىف

 مدقملامامت طسوالادحلا ن وكي ناب و ىناثلا لكشلا ف ىربكلاو ىرغصلا

 مام طسوالا دحلان وكي نابو ثلاثلا لكشلا ىف ىربكلاو ىرعصلا ىف

 نوكيالو عبارلا لكشلا ف ىربكلا ىف ىلانلامامتو ىرغصلاىف مدقملا
 سايقلا نا نم ليقامو فراعتملا ريغ نم اعوبطم مسقلا اذهىف سايقلا

 مدع نال ةيره الب ةيرف وهف فراعتملا ريغ نم عوبطم مسقلا اذهىف

 ةلاحمال ىلج ىهيدب وهف عبطلاىلا مسقلا اذه نم فراعتملاريغ ةعالم

 تايطرشلا تاينارقالا نم مسقلا اذهىف طب والا دخلا نركب ذئنيخ

 اذهىف فراعتملا نم سايقلا نوكيف ىربكلاو ىرغصلا نم امان أزج |[

 نا نه ىرابلاةمحر هيلع ىزارلانيدلابطق هركذامو مهفاف مسقلا

 مدقملا وهو امهنه دحاو لكنه مات ءزجيىف اما امهنب ةكرشلا

 نم ءزج ىف ىاايهنم مان ريغ ءرجف اماو هامب لاتلاو كان
 هذهف ىرخالان م مات ريغو امكيدحا نم مان ءزجىفاماو ىلاتلاو مدقملا

 ىف ةكرشا!نوكيام وهو لوالا اهنم عبطلاب بيرقلانكل ةثلث ماسقا

 لِما هانهج واممىىل ا عجاروهف نملا ىلع هح رش ىف نيتم دقملا نم مان ءزح

 الباقم لقعااف عفو
 تامدق» نوكل ىلد عال

 تاروبشملابةهبش ةطل اغم

 وه لوالاو ىغاثم وهف
 نهذلا ىلا ردابتملا

 ا بسائل اوه ىتاثلاو

 و>و عأ اطملا بح امص هر د

 ىتاطسف وسلا سايقلا نا
 ةهيبدش هلامدقمام

 بحاصف تاروهكثلملاب

 قاطقولا نادقلا

 بخاصو مبكملاهلباقم و
 ىف ىعاقلا سايقلا
 ثلا 0 ىلدجلاةلب امم

 ءاز> اى ) »2 نال

 هلل ( ىهو مولعلا

 دقوتاعوضوم)لوالا

 عوضوماو ( اهقىع
 ىلع قالاطالاك دحا واما

 نه وأ باسحلل ددعلا

 ضراع هل ض رهام هّئهح

 نم ىعيبطل | ميسجلاك ىتاذ

 ملعلل ريغتلل دعّتس ثيح

 ةركلاكبي نغوا ىجربطلا
 اماو اهلعل ةكرحلا
 بسانتلا طرشي ددعتم

 ىتاذؤ اهكراشي ىا
 مجلاو مطسلاو طخلاك

 ميتاقةسدنهلا لعل ىلعتلا

 وا"زاذتلاو كراتشم

 ناسنالان ديك ىن ىعوؤ

 هلاوخاو ةازحاو

 اموةيدؤالاوةيذوالاو

 بطلا لع ا كراثمت
 قيدصتلا نا ديرا نا ليقو ملعلا كلذف ةياغلا ىه ىلا ةمصلا ىلإ ةبو_بنم اسهنوك ىف كراششي اهناف |



 ناب .درو اهنم عوضواادوجوب قيدصللانا ديز اناب بيحاو ةدح ىلد ءزج سيلو ةيروصتلا ىدابملانم وهف
 2 0 لا 1 1 ير ا و الار شال سس وس ومساا مام ةديسفلالا 3 نسا 2222 12 د اضن ناوكيذلق «/ ةيقيدصتلا ىدابملانم هنا افثلاف حرص دق سن رلاويشلا
 تقاوس دام ناثللو
 ىهو لعلا لئاسم اهيلع

 ىعو ) ةيروصن اما

 تاعوضومل ا دودح

 |( ( اهتاز>ا) دودحو

 اهنارعاو) اهتاينزجو
 ةيتبدصتامآو ( ةتناَذْل
 هدو م لوركا
 ةذوخأملا (اهسفنىف ةيثبلا

 منيلاوا عضوا وليد لع
 هى نيش نأ اهناش

 لف_ساوا ىلع ارخا

 ناف رثك الاو لؤوالاو

 ليبس ىلد ملا 5

 بيطو لمملاب نظلا نسح
 باقلا
 ( انلوذك ) ةءوطوم

 انل) ةسدنهلا |مردص ىف

 نيتطقن لك نيب لدن نا
 ب ناو ميةلسم طخ

 الوصا تيع*

 ةطقن لك ىلع دعب ىأ

 ناو( راه امنع
 كثلاو راكنالا عماهمل“

 اذ وذكتا رداصم ثيع*

 نبطخ ىلع طخ مقو اذا

 ناتوازلا 0

 لقا ةهحق نائاخادلا

 نيطخلا ناف نيتكاق نم
 ةيجلاف اجرخا اذا

 تلك لدخاو:نايقتلم
 ىلاثمىف ىتاثلا نيققحلا
 امو تاوداصلل  نآلا

 ال قفاوماوه هانركد

 مهاجو سدسلفا ق

 تامدعين او )رى هدا

 ىعسيو ( اهسفنب ةنيبلا

 || (طسوالادلانال) لوالا مسقلا ىف ىا ( | (طسوالادخلا نال) لوالا مسقلا ف ىا ( هيف ةعبرالا لعشالادقعت و ) | 15

 ( ىربكلا ىف امدقم ىرغصلاىف ايلا ناك نا ) نيتمدقملانيب كرتشماوهو
 [117 طسوالا دخلا نوك ىا (وهف ) ناكل رخ دعب بخ امدقم هلو

 01 نا روك (لزألا زعشلا لوالا لكشلا ( ةئيه ىربكلا ىف علا

 ا داوم رايت ناك الط و ةذوحتوم راهنلات 6 ذعلاط قب
 راهنلان اك انلوق ناف ةئيض»ه ضرالاف ةعلاط سمعتلا تناك املكف

 سايقلاف انهه ىربكلا ىف مدق» وىرغصلاىلانوهو طسوادح ادوجوم

 ىركلاو ىرغصلا ىف ىا (اه«:ف ايلات ناكنا و) لوال ا لكشلا ف راعتم نه

 لكشلا) ةروص ئريكلا وىرغصلا ىف ايلات طسوالادحلا نوك ىا (وهف)

 ةتبلا سلو ةئيضم ضرالاف ادوجوم راهئلا ناكالك انلوقك ( ىاثلا

 ركشلا نه رشم نم جنيف ةعيضلم ١ ىترالا# (ةوخ وه ليلا لاك اذا

 انلوق ناف دوجوم ليالاف ادوجوه راها ناك اذا ةتبلاسيل انلوق ىناثلا

 عشا |

 هئلضو

 اذهىف ىريكلاوىرغصلاىف ىلاتلا مامتوهو طسوا دح ةئينغ» ضرالا

 ناكناو ) مهفاف ىناثلا لكشلا فراعتم نم سايقلا اذه نوكيف سا

 طسوالا دحلان وك ىا ( وهف ) ىرتكلاو ىرغصلا ىا ( امهيف امدقم

 كا الكدانلوقك ( تلاثلا نكقلا) كم ىوركلا و -ىرغضلاىق امْدَقُم
 ىلا اذه ناكاتكو ناويح وهف.اقطان ءىثلا اذه
 اذه ناك اذا نوكي دق اناوق ثلاثلا لكشلا ن ط0 جنيف

 َْى مدقملا لاك اقطان ى 1

 ناو) كلاثلا لكيتلا فرا ءتم نم سايقلا اذه نا رهظف ىربكلا و ىرغصلا

 2 ا

 ءقلا

 هلا اذه ناك انلوق ناق ناشنا وهف اناوبخ ءىثلا

 هوالاذخلانوكىا ( وهف ىريكلا ىف ايلات ىرغصلا ىف امدقم ناك
 اذه ناك الك انلوقك (عبارلا لكشلا) ةئيق ىركلا قايلاتو 0

 نم جنيف قطان وهف اناسنا *ىبثلا اذه ناكمالكو نا ويح وهف 'امظان
 2 هلا ا اذه ذا اذا نوكيدت 2 خبارتالكقتا هل وال[ 77

 ىلا اذهانل وق ناف ناس أ وهف

 ترانا ف راهو اقل 3 اذهنا ريظف ىركلا ىف ىلاتلا لاكو
 بورضلاددعو ) لاكشالاهذه جاتنا طئارش ىا ( جاتالاطئارشو )

 و عد وهف اقطان *

 عوض وم اما علا م-أ لما كااثلاو ةيواثم د>او رادقأ ةيواسملا ريداقملا انل وةك ) ةفراعتم امولع

 نه امهيذ عومجلا ءازاب عوضوماماو يم يك ةمجاسم مولعلاءازج |نم يدابملاو عوضوااوهف طقف لئاسا ا ءاراب



 اهتالوع ةيسا بلطي ىلا اياضتلاىعو) ريغال لئاسا اوه تاذلاب دودتلاذا ىلوالوالاو ةّميقح مولملاءازجا 1

 يي هلا ىلا ىنازاتف:لاةمالملا © 8١< ر بعذ ( محلا كلذف اهتاعوضوم ىلا
 هيف كن 7 لاك دو كر رج و و ا

 (ةيفيكلا) ىف (و) ةيزحلاو ةيلكلا ىف ىا (ةيمكلا ىف نكتنلا و لاكشالا نم

 طئارسشلاكىا(اك )ةعب رالا لاكشال ا نم لكش لكف بلسلا وبا الا ىف ىا
 نه تاياجلا ) تايناّرقالا ( ىف ) ىه ىتلاةجتنلاو برضلا ددعو

 ىرغصلاب اجا تيكلا بس لوالا لكشلا ىف طرشي ىّبح ( قرف ريغ

 فالتخا ىناثلا لكشلا ىف رشي اذكو ىربكلا ةيلكركلا بسح و ىربكلا ةيلكو

 اذكو ركلا بس ىربكلا ةيلكو فيكلا بسحب بلسلا و باحالاب نيتم دقملا

 ىدحا ةيلكو فيكلا بسحب ىرغصاا بانا ثلاثلا لكشلا ىف طرشي

 نيتمدقملابا< | اما عبارلا لكشلا ىف طرشي اذكو ,ركلابس<نيتمدقملا

 نكل نيم دقتملا ىدح ا ةيلك نيمدقتملا فالتخا عم و ىرغصلا ةيلكن يم دقتملا

 نوكت نا ةههلاب سب تايطرشلاتاينا قالا جباتنا دارطاىف طورشلا

 نوكل ةيدازع ةامعتسملا ةاصفنإانوكت ناو ةيم ول اهيف ةلمعتسملاةاصتملا

 تايقافتالا جاتنا دارطا مدعاو ادانعو اموزل ةيطرمثلا ةيضقلا ىف ةهجلا

 تاينارئقالاىف تايقافتالا تامعتس|ا ول ذا تايطربشلا تايارتقالا ف

 ةجهتنلا قعأ بجوملا فالتخالا مزا ةيقافتا اهنا ثيح نه تايطرشلا

 تايطرمشلا تاينارتقالا ىف ةيم وزالاب ليوأتلا دعب .ةيقافتالا لمعتسي رو نكل

 قيرطلا نه و ىنانثتسالا سايقلا نم بكرملا قا سايقلا نم أزجةعقاولا
 سايقلا نم وا حلا سايقلا نم أزج وا ىطرسشثلا ىنارتقالا نم و هنم ىناثلا

 ثح ىف ماصعلا لضافلا هركذ اك ىنارتقالا سايقلا ند وا ىبسكعلا

 ناف عبارلا لكشلاىفالا ةجتملا ب ورضلاددع اذدكو مهفاف تايطرمثلا

 ةريخالا ةثلثلا بورضلانال ةسّهخ انهه جاتنالا ىف ةدرطملا ههورض

 تايطرسلات ابنا رثقالا ىف ةريتعم ريغ زك“ نه. مز ىهو عبارلا لكشلا ىف

 لكشلا ةتنلا نوكيف ةيفيكلا و ةيمكلا ىف ةحتتلا لاح اذكو قافثالاب

 برضلاو لوالاب رضلا نه ةيلك ةيلاس ىناثلا لكشلا ةكنن نوكي اذكو

 سس ستستم

 نوكي اذكو عسبارلاهريط نمو ثلاثلا هن ريض نم هيو ةيلاسو احلا ظ

 ةيبك لئالان وكي نا

 ةيبك ربع اه وك ددحال

 هيف لوكاو ادج ديعب

 اوحرص موقلا نال ثحب
 ققطنااءازجا ضع ناب

 جواش ىلاو يبد
 نوكينا زو<فقاومألا

 درونف ةيرورض ةلئسملا
 ىلا اه>ايّئحال ملا

 اماو اهل ناسلوا ةنب

 نكد مهل ةراّف صملا

 ركذ ثيح لوالاهمالك | باح عم ركل بسحب وفيكلا بس بلسلا و باجي الاب نيتمدقملا فالتخا وا
 ناعربلا ديق عماجلاف

 اكناز ل ئاسا كب زعت
 عانتمال اذه ديعب هلوق

 ءىاثلا ءزج نوكي نا

 ناسرلاب هلهتوب ابولط»

 نم مهشب ةرانو هيلعل دب

 سلخ خا
 ضعب ناب ةمدقلاق

 ىهب دي ىطنما ءازجا

 ىا ( اهتاعوضو»و )

 نوكبدق ) اباَضَقَل كد
 ( اناوذك يملا عوضو#

 لك) ةسدنهلا رع

 كرافعاامأ' راخفف

 امهدم ىا 0

 هل نيبم دحاو رادّؤم

 رادّقم ام>دمبال ىا

 ا ل و 1 ا ا )10 1 ادّقااوددا
 ّق 1 دقو 2 ةسدنهلا ا ىناثلا بر ضلا نو ةيلك ةيلاسو لوالا برضلا نم ةرلك ةبحوم لوالا

 عم ) للملا. ع.وضوم

 ( اناوقك ىتاذ ىذىع

 رادّقم) لك ةسدنهلاىف

 نينثالا نيب ةعبراك هيلا رخالا ةبسن لثم ادحا ىلا ةب_نلا نوكي نا:نيرادقم نيب ( ةبسسالاو طسو
 هيرض نه لصاح ىا ( نافرطلا هب طبخام علض وهف ) اهلفصن نينلا نا أك ةبئاثلا فصن اسهناف ةيئاثلاو



 000/2 نوكدشر) رادقلل اذا ضرع ةيسلاو طسولاو رخالاو نيةرطاادخا برضنم لضاحلاك هسفن
 ١ هموت 0 رادقملا نم عون )7 2 0 طآلاو (ةئاضتت نكت طخ لك انا ودك ) للا عوضوم عون

 586 انلومكىاذ) ضيع عم 00101 ممم ااا ااا 221222222 2222122 ري 222222255 2ئ2ئ2ئئئ5ئئ 522 ل يي يلي يي بي 0 «و 5 ٠

 ناف طخ ىلعماق طخ لك

 ىا ( هيئانج ىيواز

 ىلع نيتصاحلا نيتي وازلا
 واكنا21) هيمدنح

 طخلا: ( امه ناتيواستم

 مايقلاو رادقملا نم عون
 هلىتاذ ضرع رخا ىلد

 ايئاذ اض_ عنوكيدقو)

 لك انلوةك ) عوضوملل
 لثم هاياوز ناف ثلثم
 ( ضرع ثاثملاف نينا

 نوكيدقو رادّلل ىتاذ

 ىتاذلا ضرعلا عوب
 ىواستم تلثم لك انل وةك

 قيواز ناف نقاسلا

 كثاثاافن أت واستم هتدعاق

 ثلثم نم عون عوضوملا
 ةجراخ اهتالوعاماو)
 عانتهال اهتاعوضوم نع

 * دل[ زج نوكي نأ

 ناه رلاي(هلهتويئاب ولطم
 نك نسنلا ليبفلولا

 ةروصلا وا سفنلا

 لاطملا دحا رهاوج

 رهوجلا نا عم ةيلملا

 كنا اضناو اميأ سنج

 ىلع لوي مجلانول ودب
 ىلع لوعهن ال ناسنالا
 ل اناباذهو ناو لا

 بيبحا هيلعزاسنالا اذ

 م "سفن ناب لؤالا نم
 نم سمالال واقف فرعي
 فرعهتنام 'ىثاهجا ثبح

 را هنءردصت و مجلا ف

 بلاطإا رهوجلا و هيف

 ص وا ةيزج ةبجو» ىطرشلا ىناّرقالا نه ثلاثلا لكشلا ةحمت
 000 اثر تالق رخأ نمو لاتلا نط قم و لالا
 نويت سف و سداسلا هل ريض نو .عبارلا هب ريض 01 ىاثلا هل ريض

 لوالاب رضلا لاثم ) اذه ىلع تايطرشلات انا ريالا نه عبارلا لكشلا

 هاف با ناك الك انا وة وه و رغصالا دحلا ىلع ةلكشم اهنال ىرغم ةيلك
 كلت مدقف ةيطرش ةيضق بولطملا زاك اذا هلا عاف ب واطملا مدقم

 اهللاث ىعسا»و رغصا ادح ىع## ةاصفنم وا ةلصتم تناك ءاوس ةيطرشلا

 رغصا ادح ةيلج ناك اذا بواطملا ع وضو» ىمع“ اك ريكا ادح

 اهلاقشال ىرصلا ىه ةيطرشلا كلت ىعس كيذلف ريكا ادح هلومتو

 (ز ه ف د ج ناك اككو ) بولطملا مدق» وه ىذلا رغصالا دحلا ىلع

 لوالابرضلا نه سايقلا اذه ىا ( جنن ) بواطملا لات هناف ز ه ف
 ناكالكانلوق مجتناك ( ز ه ف ب ١ ناكالك ) انلوق لوالا لكشلا نم
 اذه ناكالك هلا ناويح وهف امئان ناكاككو مئان وهف انادنا مجشلا اذه
 (ام) ةيطرشلا تاينا رتقالا نم ( ىناثلامسقلا ) ناويح وهف اناسنا مجذلا
 (تالصفتملا نم) ىتاّرقالا سايقلا اذه ىا (بكريي) ىتارتقا سايق ىا

 اما ىريكلا نيب و ىرغصل نيب ةكرشلا نال ماسقا ةثلث ىلا مسقن وهو

 وا ىرخالا نم مان ريغىفو امك دحا نو مان ءزج وا [|ىيدم مان ءز> ىف

 سايق ىا (ام) قىاثلا مسقلا نم ا ( هنم عوبطملاو ) [ىهنم مان ريغ ءز>ىف

 (نيتمدقملا نم مان ريغءزجىف) سايقلا كلذ ىف ىا ( هيف ةكرشلاتناك )

 وهف طسوالادلاوهىذلاك رشملا دخلا ناىنعي ىربكلا وىرغصلا نمىا
 ريغلا ف راعتم ريغ نم سايقلا نوكيف ىريكلاو ىرغصلا نه مان ريغ ءزج
 لكوا ه دلك اما امئادو د ب لكوا ب !لك اما اًناد اًلوقك ) فراعتملا
 لكوا ه ج لك وا با لكاما امتاد) انلوق سايقلا اذه ىا ( جائز و
 نع عقاولا ولخ عانتمال ( لوالالكشلا نم لوالاب رضلا نم 66 و

 امهناذ ه د لكو د ج لك سايقلا اذهىف هلوق امهو ( فيلاتل ا ىتمدقم
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 | انلوت ىلوالا لكشلان :ملوالاب رضلا نه : . جل نيتيلج نم فلؤ» سايق |[

 اطيوالا د11 لَ ةحتتلا نم ىاثلا 0 وهو ه ج لكأأ
 ةناثلا ةمدقملا ف عوضومو فيلأ الا ىمدقم ند ىلوالا ة«دقملاف لون |[

 ب الكهلوق امهو ( نييرخالاىدحا نعو ) فيلأللا

 تناك هنافا اهنم ثلابءزج ىاثلاو ةصننلا نم لواءزج لوالا نال زولكو

 عقاولافاعقا وامهث*دحا ولكى رطدحا نوكي نابج وواألا ىتعنام ناتهدقملا

 ناك ناف كرام لاف رطلاوا كراشملاريغاا فرطلا اما ىلو الا ةاصفنملا نم

 عقاولاناكن او ةمحيتنلاءازجا دحاوهف ”راالا 0 عقاولا

 د ايلا فرطلا اما ةيئاثلا ةلصفتملا ن
 ىهو فيلأ تلا نان قدصتو ىدصلا 3 ناكراشملا د عمتجف

 ثلاثااءزحلاوهو كراشملا ريغلافرطلاوا ةحتننلا لصا نم ىناثلاءزجلا
 نيكراشملا ريغلا نيفرطلا نعو: فيلأتلا ةحات نع واخمال عقاولاف اهنم

 ةربتعملاط ورسشلا و ) ةعبرالا لاكشالا ىناثلا مسقلا ىف ىا ( هيف دقعنلو )

 تاينا ريقالا نم ىناثلا مسقلا ىف ةربتعم ىا ( انهه ةريتعم ) نيتياانيب .

 ىلوالا و نيتك ر اثملانيتم دقملا نيب ىا ( نيتك راشتملا نيب ) تايطرشلا

 ةسحلاماسقالا نم نئاكلا ( ثلاثلا سقلا ) ىريك ةيناثلا و ىرغص امهنم

 (ذنم عويطلاوةلصتلا) نرد نمسك بز ا قارا
 0ام) مسقلا اذه نم ملسلا عببطلل مالملانا ىنعي ثلاثلا مسقلا نم ىا ظ

 ىا ( ةكرشلاو ىربك ) سايقلا اذهىف ( ةيلخلاتناك ) سايق ىاأ

 عمو ىرغصلاىه ىتلا ( ةلستملا ىلات عم ) ىربكلاو ىرغصلا ةكرش ||
 دحلاوه ىذلا كريشملا دحلانا ىتعي 857 ه ىتلا ديلا عوضوم

 3 هلوق وهو

 ىمهدقم ناريس اذاف

 ةياجلا ىربكلا نم مانءزجو ةلصالاىرغصلا نه مانريغءزجوهف طسوالا .
 ةيلجلا عوطومو ىر صا ةلصتملا ن 4 ىلاتلا لو طس والا دحلا 0 ١

 فراعتملا ريغ نه اموبطم مسقلا اذهنم بكرملا سايقلا نوكيف_ىركل ىيركلا
 ةيطرش ةيضق ثلاثلا مسقلا ند 0 سايقلا لات ع ) هتهنن و ( ١

 ىه ىتلا ( ةلصاملا.مدقموه ) ةلصتملاكل: مدق» ىا ( اهمدقم ةلصتم )
 اهيلاثو ) سايقلا ىرغد : فيلأتلا ةمصنن ) وه قلصتملا ةكئتلا ىلا ىا (

 2 ب و ا م را 2 م ول كلا ورك 7

 سسوس سسوس سس سس هيب بوبس تسب هس م سؤ سس هس بسس سسوس سوح سن وسع اح بع واحس واح سمسم سجد حمس سوس يوسوس سس انس منجم سمسم بسسس سا سساشوت جسوم نفسو دموع نيس جيس وسم سس

 اذاف ايوالاطم نوكي نا

 مدح ناسنالا نا ازإع

 لجى ةيمللا هبال اعرف

 نا وير لح هيلعم جلا

 انمدلاك مضل و 0

 ضعبل رماة يلج ةيصوب
 مال ناوهو رباكالا

 نآف ىلا الا قطنملا
 مهةالخابذهتب نزلا

 اذا مهفاىعارهطتب لو

 اوكلس قطنا!ىفاوعرش
 و ةلال_ثلا ىداو ىف

 ةلاوجلا قايفىف اوكله
 عع اونوكينا اوةفناو
 لذاو داَةّدو ةعاجلا|

 لامعالا وكرتو ةعاطلا

 لاوئالاو ةرها_ظلا

 ىلاعبادبلا نم ةرهابلا

 عدارشلا اه تدرو

 كرت ةكملا ناي نيكسعم

 رهاوظل اراكناوروصلا
 نام قطع اهبفذا
 اهروص نود ءابشالا

 رومالا ياقح شيتفتو
 الو اهرعاوط نود

 ةطبتىم روصل نان ولع
 ءايشالا رعاوظو اهين اع

 ناو اهةباّمح ىلع ةينبم

 ةطخالم ك رت ةقيقحلا

 لمعلا كرتال للا

 مون ىل اع هللا مها زج

 ىدبو رارللا لت
 9 دبا مهناف رئاعغلا
 الو ءامكلانع سانلا
 ءالعل | ب رشم نم « مها ظخ
 قيفوتل ا ىلاعت هللا لأ-: و

 تك قب رطلاءاوسا
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 ىلاتلا اذه نم دحاو لكن اف ىريكلا ( يللا ) نيب ( و ىلاتلا نيب

 ىتااةلصتللا ىلا: نيع جذي لوالا لكشلا نم مظتنم سايق ةياخ!ىربكلاو
 ةبحوم ةاصتمهوهو د 6 لكف با د اوقك) بواطملا نيع ىه

 مدقم هلاق نأ ناك الك" هلوقوهأو رعشالا دخلا لع :اهلاغشال 'ئرغط ةيلك

 دما ىلع اهلاعشال ىربك ةيلج ةيلكة بجومىهو (ه دلكو ) رغصا ادح

 نم ثلاثلا مسقلا نم بث ص سايقوه ىذلالوقلا اذه ما (مجني) رب لا

 1 قرص كدا هع زم تا ناك 15 ) انلوق- ةيطرسشلا ةشيقالا
 هث قدصي ةياجلا عم ىلاتلا قدص اكو ةيلجلا عم ىلاتلا قدص ةلصتملا
 ل لالا 0 قدصي ةلصاللا مدقم» قدص اماكف فيلأتلا

 ىناراقاسايق لوقلا اذه ال روك ذملالاثملا ىف ه دلكو د جلكهلوق انه

 جلكف هلوق ىلاتلا اذهو ةبواطملا ةمجتنلا| ىلات جذي ل اوالا لكشلا نم ىلج

 1 مسقلا ىف ىا ( هيف هيف دقعنو) 20 نملا ىف روك ذا اوه ىذلاسايقلا ىف ه

 | سايقلا ىف ىا (نيتيلجخلا نسب ةريتعملاطئارشلا و ةعب رالا لاكشالا):ثلاثلا

 ةيطرشلاةسيقالا نم ثلاثلا مسقلا ىف ىا ( انهه ةربتعم ) لجلا ىنارئقالا

 ةيلك ةيحوم ةلصتم يرتجلا ناك نا عل (ةيلملا) نيب 0 لا نيب )

 لكّشلا نهلوالاب رضلان 1 0

 ا ردنا نأنو ناو وهف ا اذه ناكالك انلوق ججذبف مج

 نمسايقلان وكيف ةيلمح ةيلكة بلاس ىريكلا و ةيلكة يجوم ةلصتم انهه

 اذا ىلا اذه ناكل انل وفك ل والا لكشلا قم :قىاتقلا ثرتعلا
 ناكاذا ا انلوق مجأيف دام ناويحلا نم ءىثالو ناويح وهف
 ةاصتم 2 ةيحوم انهه طرضفلا تاك ناو تاج + وايج ”كقاقاا < ىلا

 لكشل | نم ثلاثلا برضل | نم سا رقلا نوكف هبوب هيج زن ىركلاو

 قطان لكو قطان وهف اناويح مجشلا اذه ناك اذا ن وكيدق ال وقك لاوالا

 ناسا وهف اناويح عبشلا اذه ناكاذا نوكي دقءانلوق جنيف ناسنا

 ةيلج ةيلكة بأ 3 ضركلااو هين زج هج وم ةاصتم انههىرغصلاْن اك ناو



 فلا
 ناكاذا نوكيدقانل وةكل والا لكشلا نم عب ارلاب رضضلا نم سايقلا نوكيف ||

 نوكيالدق جنيف سرفب ناسنالانمءىثالو ناسناوهف اناويح “ىلا اذه ْ

 اهيلع سقف ةلثمالاهذه ىلع علطا و سرف وهف اناويح 'ىبثلا اذه ناكاذا

 مسقلا ) ةيقابلا ةثلثلا لاكشالل ةناكلا جاتتالا ىف ةدرطملا بورضلاةلثما

 (يكزي) ىنارتقا سايق ىا (ام) ةسؤلا تايطرسشلا تاينا زيقالا نم (عنبارلا

 نايقلاىا (وهو ةلصفنملا) نم ( و يللا نم ) ىناريقالا سايقلا اذه ىا

 ددع نوكينا ) ام4:* ( لوالا نيعست لع ) ةاصفنملاو يللا نم بكرملا

 ةدحا ولكىا (اهنمدحا و لكك راشب ثيحن لاصفنالاءازجا ددعب تايلملا

 كارتشالا كلذو (لاصفنالاءازجا نمادحا و) زج راشي تايلج اددعنم
 لاصفتالا ءازجا نيبو تايلجلا نيب ةناكذا ( تافيلاتلا دابجحبا مم انا

 ةجشل ا رمه# لب لومعحلا رك# اعسقم اسايق سايقلا نوكي ذئنيخ (ةحتتلا ىف)

 ناف رانا رهتسا اياق سال اذه: نعتتاو ارصمد تان كل[ يلو يك
 اناوق؟ :اهزطمت نوكف ىاخلا ديت قلتم اق وشامل

 ثنؤم لكو ناوح رك نه لكو ىنيحاما و: كم ؤم اما وبرك ذم ام[ نان ١١
 اصقان ءارقتسا ناكن او ناسنا لكان وق جنيف ناويح ىثنخ لكو ناويح

 تارششحاماو متاماماو ناسنا اماناويحلا انلوةكقطنم سايق سيل وهف

 هكف كر منام لكو غضملادنع لفسالا هكف كر< ناسنا لكو رويطاماو

 رويط لكو غضملا دنع لفسالا هكف ك رح تاريثح لكو غضملا دنع لفسالا

 دنعلفسالا هكف كر ناويحلا انلوق جيف غضملادنعلفسالا هكف كرحي
 وهو كلا فانصا نه حاسقلا نافذ صقان ءارقتسا سايقلا اذهف غضملا

 الف سايقلا اذهىف اصقان ءارقتسالا نوكيف غضا ادنعىلعالاهكف كرحب
 مسقملا سايقلا جاتنا طرشو ةداملاصوصخم هفاخضا ايقطنم اسايق نوكي

 مهفاف ةيقيقحوا واخلاةعنام ةبجوم هيف ةلمعتسملا اصفنملا نوكي نا

 )جل ل م لكو طدلكو طب لكوه اماو د اماو ب اما جلكانلوةك )

 قدصل ط ج لك) اناوة مسقملا سايقلا لاثم وه ىذل الوقلا اذه ىا
 نم) هنوك لاح ءازجالادحا ىلا ىا ( هكراشبام عم لاصفتالاءازجا ||

 م قدصل وهف ةاصفتماءا زجا نم هقدص ض رف ءزج ىا لاف ( تايلجلا
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 هللا هجر بطقلا لاق أك ةبواطملا ةجخلا مجاب و تاياخخلا نه هكراشبام |

 نيب ةئاكلا ( تافيلأتلا فالتخا عم اما ) كاررشالا كلذ ( و ) ىلاعت ْ

 | ]| باما ج لك ) ( انلوقك ةجتنلا ف ) لاصفنالا ءازجا نيبو تايلجلا

 ا . ىركلاى هو ( ج ب لكو ) ىرغص ةلصفنم ىهو (هاماو د اماو
 ةثلاثلا ىركلا هاو (زه لكو) ةياثلا ركل هاو (طدد لكو)

 نم (صاكز اماو ط اماو حج اما ج لك ) نا لوقلا اذه ىا ( جني )

 1 [ يهم (ىناثلا) مسقلا ياا نم هكراشبام عم ةاصفتملاءازجا قدص بوجو

 ]| نا ضرفيلو ىا ( نكيلو لاصقنالاءازجا نم لقا تايالا نوكي نا )

 | ىرغص ةلصفنم ىهو ( ب ج لكوا ط | لكاما انلوقك ) نيئزجلادحا
 || واخ عانتمال د ج لكوا ط !لكاما جأن) ىربك ةياجىهو (دبلكو)
 | لكو ب ج لك انهه هلوق امهو ( فيلأتلا ىتمدقم ) ةحينت ( نع عقاولا

 هلوقوهو ( كراثملا ريغااءزملا نعو ) د ج لكهلوق فيلأتلاةحتانو د ب

 ىا (ام ) ةيطرشلات انا رتقالا ةسيقالا نم ( سماخلا مسقلا ) ط ١ لك

 كارتشا ىا (كارتشالاو ةلصفنملا) نم ( و ةلصتملا نه بكري ) سايق

 3 نزك نا امأ ى (نيتمدقملا نم مان ءزج ىف اما) ىردكلا و ىرغصلا

 ]| نيتمدقملا نم ىا (ام** مان ريغ وا)ئربكلا و ىرغصلا نم امان زج طسوالا
 || اماو ىريكلاو ىرغصلا نم امان أزج نوكينا اما طسوالادحلا نا ىنعي

 . مات ريغو ام«دخا نم اما زج نوكي نا اماو امهتم مات ريغ أ زج نوكينا

 ءّريطا ىلا (ناكامفيكو) نيلوالا لع تملا ىف ”رتضتقا ناو ىزخالا نع

 ريغو ام«دحا نم امان وا ام« مان ريغ وا ام«#* امان ناك ءاوس كرتشملا

 مسقلا نم ىا (هنم) عببطلا ىلا مالملا ىا ( عوبطملاف ) ىرخالا نم مان

 ةاصفتملاو ىرغص ) هيف ( ةلصتملا نو نمانمق قا ا مانعا

 3 انلوقك ) مباةعنام ةاصفنملاتناكاذا ( لوالالاثم ةبحوم ىرك

 (مجا#) ما ةعامةلصفتملا ىربكلاهذه ز هوا د جاما امتادو د ف باناك

 ةجنتلا هذه نوكلاح (زه و١ ب ١ نوكينا اما اًئاد) لوقلا اذه ىا
 تيوك لكان لهل تمرح < تراسل تأ هيوم ثلا! ل نبا كاتم هال عع عطيت ادع ١ :اكشحش لاه دل# ني سصح كامشم د اظرع ةحقسا_ جو



 24 326 2 0 ش

 1 م نوفا زج وا ايلكد 2 عاقج الا عم 2 زهو تا مزال انهه

 (ولخلا) (ةعنام) ةلصتملا تناكن ا (و) اّمزج وا ايلكب | عم عاقتجالا عنت#
 | نكيمل اذا نوكيدق ) انلوق سايقلا اذه ىا ( مجنن) روك ذملا لاثملا ىف اك

 (كالذ مازلتسا وا ايلكاما زاتسا نيف رطال طس والا ضيقن مازاتسال زه فبا

 همازاتسا اما ز هنيعو باضيقن ىنعا دجتنلا ىف رط مزاتس د ج ضيقت

 م امهندب نيصالكوز مه نيبو دج نيبو 5 6 نس ال عنلث ز م نبيع

 تايط رشل ا مزالت ىف مام ىلع رخال !نيع امهم دحا ولكضيفن مزاتسي والا

 تايط رشلا مزالت رابتعاب جنيف زرتنلا ىف رططس والا دحلا ضيقن مزاتسا اذا و

 مل الكلاس نا قيرطب ز ه نيع مزاتسيدق ب.اضيقن نا. ثلاثلا لكشلا نم
 برضل ا نم سايقلا أذ جنيف زه فد ج نكيمل اكو باف د ج نع

 بولطم اوه وز هف بانكيمل اذان وكيدقانل وة ثلاثلا لكشلا نم لوالا

 ازجطس والاد ملا نوكل اثم ىا(ىناثلا لاثم) ىلاعت هللا هج ربطقلا هركذ

 هدلكامادود لكف ب اناكالك) انل وة ىربكلا و ىرغصلا نم مان ريغ

 ريغنم سايقلا اذهىا (جتيواخلاةعنام) ةاصفنم ىربكلاهذه (ز و وا || |
 ناك انك انل وق لوألا لكشلا ندل والا برضلا نم وروهشملاريغلا ف راعتم
 ىف ىلاتلا لو# انهه دوهو طسوالادلانال ( زو وا ه جلكاماف ب ا

 ارز لدمج نال دل | قوكيف زوق اى ريكلا ىفمدقملاعوضوم وةلصتملاىرغصلا || |

 ريغلا فراعتملا ريغلا نم سايقلا اذه نوكيف ىربكلا و ىرغصلا نم ما ريغ

 ةبجوم ةلدفاملاو ىرغص ةلصتملا نوكتام هنم عوبطملاف هلوقو مهفاف روهشملا

 مسقلا ىف ىربك ةلصتملاو ىرغص ةلصفنملا ن وكن ال عقاولا فالخ وهف ىربك

 درفملاموهفملا انلوقك ع وبطم وهف تايطرشلاتاينا رثقالا نم سماخلا
 هروصت سفن عنتعال وا هيف ةكرمشلاعوقو نم هروصت سفن عنتم نا اما
 وهف هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت سفن عنم اكو هيف ةكرشلا عوق و نم

 جنيف ىلكوهف هيف ةكرشلا عوقو نه هروصت سفن عنمب لامك و قيقح ىثزج

 ىئزجاما درقملاموهفملا اناوقنيتاصتلا نيب ريكلا نمو ةلصفنملا ىرغصلا نم || |



 شع عىح

 ىناثلا لصفلاىفو تاروصتنا فرطىف صملا لعجو ىلكاماو قيقح

 الخادوا تايئزجلا نم هتحنام ةيهام ماع نوكي نا اما'ىلكلاو هلوق

 006 قوق ند ةيك ص ةادعؤجم هنأ خس قى رغص اهنع احراخوا أهيف

 ةيامح ىربك ها قيقحلا عونلا وه لوالاو هلوق ماقملا كلذىف لعجو

 مامن نوكي نا اما هلوق وهو ةلصفاملا ىرغصلا نم لوالا قشلل

 هلوق ماقملا كاذىف لعج اذكو ماقملا كلذ ىف تايئزحلا نم هتخام ةيهام

 وهف رخآ عون نيبو اهب كرتشملاء زا ماه ناك ناف ىناثلاناك ناو

 قلل ةلصتم ىربك لا ةضحلا ةكرشلا بس وهام باوجىف لوقملا

 كلذؤ لعجو اهيف الخاد وا هلوق وهو ىرغصلا ةلصفنملا نم ىتاثلا

 مزاللا ضرعلاوهف ةيهاملا نع هكاكفنا عنتماناف ثلاثلا اماو هلوق ماقملا
 ةلصفنملا نم ثلاثلا قثلل ةيلج ىربكاما ةلك نع رظنلا عطق عم ها

 نوكيام هنم عوبطملاق هلوق نا رهظف اهنع احراخوا هلوق وهو ىرغصلا
 ناو هلوق ىلا فلات ها ىربك ةبجوم ةلصفتملاو ىرغص هيف ةلصتملا

 لوقملاوهف رخآ عون نيبو اهنبب كزيشملا ءزجلا مام ناكن اف ىناثلا ناك

 صملا لاق لاب نا الا مهالا ةضحلا ةكرشلا بسح وهام باوجىف

 ةاصفنملاو ىرغص هيف ةلصتملا نوكيام هنم ع وبطملاف انهه ىلاعت هللا هجر

 (ءاصقتسالاو) هلوقباوجلا اذهىلع لد. و ءايكذالل انا“ ا ىربك ةبجوم
 و ةسخلا ماسقالا ف ىا ( ماسقالاهذهى ) ىرحملا و غبتتلا لاك ىا

 ىا ( اهانلع ىتلا لئا-سرلاىلا ) عجار ةيطرشلا .تانارقالا ةسيقالا

 ماسقالا هذه ليصافت ناي و ( قطنملا ) قح ( ىف ) اهانفلا و اهانفنص

 "در لاقل نان هبلا تاحيانلا و: لف هال زضتخلا اذه «قاليال

 ةيطرشلا ةسيقالا نم سماخلا مسقلا فو عببارلا مسقلا ىف ةثئثثا لاكشالا
 ةءعقاولا ظافلالا ىا ( عبارلا لصفلا ) كلذ نع صملاتكس ناو ةسجلا

 قاتثتسالا سايقلا ) ناب (.ىف ) ةنثاك ةيسعثلا ةلاسرلا نم ةئيعف ةصح

 ]| ىدح|ىا ( ام«دحا نيتمدقع نم تكص) قانثتسالا سايقلاىا ( وهو
 | اهثزجدحال (مضو)ىرخالا ةمدقملا ىا (ىرخالا و ةيطرش) نيتمدقملا
 دحا ضيقت ءانننسا وأ أ ) هعفروا ) اهم زج لذ نبيع 2 ىا

 هببسسا ا ا ا



 2 عمو )

 ىنانثتسالا سايقلا دح نا سهدق هلا ملعا هباسو ا ( هعفروا ) رخآلا ءزيلانيع تابثا ىا (رخالا عضو مزابل) اهيزج

 نيعئم هيف روك ذملاف لعفلاب اهضيقنوا ةحشنا| نيع هيف رك شام وه

 مزاالاو لاحم وهو.سايقلا تامدقم نم ةمدقءاما اهضيقنوا ةحنلا

 اهٌؤزج ىبلا ةمدقملا و هيتهدق» ىدحا نم 7-00 هسفنل “”ىثلا تايثا

 نيتمدقم نم ابك م ىانشمالا نينا وكي 2 مث هب هلق رخل 00 ةيضق

 ىلاتلا نيع ءانثتساو ةيلجج ىهو ةيانتكسا ىرخالاو هيطرش امعدحا

 نوكياك ةعضاو ةمدقم ةيانثتسالل ردقتلا اذهىلع لاقيف اعضو ىم“

 قلط فاض ىعج نينرللادحانيعءاستتسا اذكو ةتملوالا نيرا
 نال كلذوهنم ثلاثلا قيرطلا ىف نوكياك ةعضاو ةمدقمءانثتسالا ىلع ح

 ةيعسلا بسانب اذهلف ابلاغ ىباحالا مكحلا وه نيعلا ءانثتساىف ريتعملا
 ةمدقملا ىلع ح قلطيف اعفر ىع“ ىلاتلا ضيقن ءانثتساو ةعضاولاب

 ءاثسا اذك و .هنم قانثلا قيرطلاق نوكناك ةهاز ةمدقس ةيناضسإلا

 ةمدقم ةيلجلا ةئانثتسالا ىلع ح قلطيف اعف ر ىع# نيئزجلا ىدحا ضيقن

 ضيقنل اءانثتسا ىف ريتعملا نال كلذ و هنم عبارلا قيرطلا ىف نوكياك ةعفار

 نم بكس هلوةنارهظف ةعفارلاب ةيعمتلا .بسانيفابلاغ ىاسلا ركحلا وه

 بكرتلا نال اتتكسالا نال مسروهف هأ ةيطرشامهدحا نيتم دقم

 ىبلا ىنانثتسالا سايقلا ةيهاملءزال ةيلجلا ةيانثتسالا نم و ةيطرسشلا نم

 مسرمزاللاب فيرعتلا ولعفلاب اهضيقنوا ةجئتا |نيع هيف را يا

 ةيرابتعالا رومالا في رعت نكل ىلاعت هللا هجر بطقلا ةرابع هيرعشباك

 ل ريتعانا هتاف رتعملا نابتعا ىلع ىف
 امزال في رعتلا بروك دملا صال رتظ انا واد ثني تلا نو

 ليبق نم ىنانثتسالا سايقلا و ر فيرعتلا نوكيف فرعملا ا

 نبتم دقم نم بك ص وهو هلوق 06 نأ محدن مف د نايل روفالا

 مداإك ادحما هعفروا اكد تدخل عض وىرخالاو ةيطرش ام.دحا

 سايقلا مسقت ىف قباسلا في رعتلا ىفلاملا اذكواع“رلوقلا اذهنوكينا

 0 ةااالاس0ٌا١لهلدلدهه_س 22 2 سس مسسسسلاااج::ا

 لعفلاب اهضيقن وا ةحانلا نيع هيف رك تاموهو ىاتتتسالا و قا رقالا لا
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 انهه بوجولا
 عانتمالا ىنعع لقع

 ( هنم) كاكفنالا

 نا ةيلعرملا هلك

 مزال لاق نورك

 ىلع مدقلل ادناعموا

 عاضوالا عسيمج

 عاقجالا ةنكمملا

 (ةنم). نامزالاو

 ه1 دف
لج لاوالل اكئاش" ىناشتسالا نشليقلاتاتنا ىف ريتني ىا (لضاو) ةيفاف

 ا

 ا ةجوم دنف هةروك دلال ةيطربقلا نوكي نأ قا"( ةطرسلات انعأ)

 "| بلس ةبلاسلاةيطرسثلا ىنعم ناف ائيش عفرلاو عضول ا جذي ملاس تناكول

 دوجو ن٠ مزايمل دانعو!غوزل نيئيشلا نيب نكي مل اذاو دانعلاو موزالا

 سايقلا فط رشاذاف رخآالا مدع اههدحا مدع نم ورخ ًالادوجو امهدحا

 "1و 1) قاتلا( و) كبحوم هف ةزوك ذملاهيطرتشل نكي نا قائثتسالا

 قيرطل ا نم سايق! !ناكنا ةيم وزل هيف ةروك ذم اةلصتملا ن وكي نا ىا(ةلسعتملا

 | نوكيا ىا (ةلصفتملا ةيدانعو) ىنانثتسالا نمىناثلا قيرطلا نم والوالا

 نموا ثلاثلاقيرطلا نه سايقلا ناك نا ةيدانع هيف ةروك ذملاةلصفنملا

 ةمهتنلاب لعلا ديفتسا نيتيقافتا اتناكول امهنال ىتانثتسالا نم عبارلا قيرطلا
 قدِص نم دلي 0 هيذك ن هوا نيف رطلا ىدحا قدص نم

 نوقوم ةيقامتالاقدصب للعلا نوكل رودلامزا هبذكنموانيفرطلادحا
 هلثم موزاملا و لطاب مزاللا نكل هنذكوا اهيفرط دحا قدصب معلا ىلع
 سايقلا ىف نيتروك ذملا ةلصفنملا ةيدانعو ةلصفتملاة يم وزن طرش اذلف

 0 5 دلاةط ملا نوكي نإ ىا ( اهنلك ) :ابنم تلاثلا:(و)' قاتتنالا

 ةعضاولاةهدقملان وكي نا ىا ( عضولا ةيلكوا) ةيلك ىنانثتسالا سايقلا ىف

 ىاشمالا ”نءايفلا نق تلاتلا”قرالاّق و لوالا قنرللا ق ةروك ذملا

 قيرطلا ىتةروك ذا! ةعفارلاةمدقملا وكي نا ىا (عفارلا) ةيلك( وا) ةيلك

 تقو 1 نا) ةيلك ى انثتسالا ساّيقلا نم ميارلاقيرطلا قو نال ىناثلا

 قيرطلا َّى 0 لفقالاَو ) كأ دانلا قبر كل !او لوالا قيرطلا ىف (لاصتالا

 (عضولاتقو هنيعب) تقولا كلذ ل (وه) 1 عبارلاقيرطلاو تالا

 ةهناآل ةعفارلا فهمادعللا تقو ىا ( عفرلاو ا ( ع ولاةمدقملا تقو وى

 ضعب ىلع دانغلاو موزالان وكي نا زال ناروك ذملاناطرسشلا ىنتاول

 نامزالا ضءب> ىلع و مدقملا م عاقجالا 0 لاوحالاو عاضوالا

 نم مزليالف رخا نامز ىلعو رخآ عضو ىلع ءانثتسالا نوكي نا زاجو
 لعج اذلف هؤافتاوا زخ الات وبت اعفروا اعضو نيئزحلادحا ءانثتسا

 (ةعوضوملاةيطرمشلا و) مهفاف نيطرسشلا نبذه اط و رشم ىلانثتسالا سايقلا



 ضل

 ( تناك نا ) قاستسالا شايقلا نق: ىا: (:هيقال ةروك ذلا ةظرمفلا قا
 ءانثتساىا ( مناد مدقملانيع ءانثتساف ةلصتم) هيف ةعوضوملا ةيطرشلا ىا

 نيعثلا تناك اككهنال دوجون نابنلا:اناوق؟( لالا نيع) مدقملا نيع
 لوالا قيرطلا نم جنني ةعلاط سعثلا نكل دوجوم راهنلاف ةعلاط

 ( مني ىلاتلا ضيقن ءانثتساو ) دوجو» رائنلا انلوق ىئانثتسالا سايقلا نه

 ول هنال دوجوم ليالا انلوةك ( مدقملاضيقن ) ىلاتلا ضيقن ءانثتسا ىا

 ةعلاطب تسيا سعشلا نكل ةعلاط سعثلا تناكل ادوجوه ليللا نكي مل

 دوجوم ليللا انلوق ىئانثتسالا سايقلا نم ىنا-#لا قيرطلا نم منيف

 مزاللا ناكل ىلاتلا نيع مدقملانيع ءانثتساتنيول ىا (موزللالطبل الاو )

 نيب موزللا لطب موزاملا نع اكضنم مزاللاناكالكو موزلملا نع اكفنم
 اذكو ىنانثتسالا سايقلا نه لوالا قيرطلاتبثف فه ىلاتلا نيب و مدقلا

 دجو ولو مزاللا نود, موزلملا دجول مدقملاضيقن ءانثتسا منتي مول

 لاحم وهو ض ورفملا فالخ مزايف امهنيب موزال|لطبل مزاللا ن ودب موزلملا
 ( امهنم * يش ىف سكعلا نود ) ىئانثتسالاسايقلا نم ىناثلا قيرطلا تبثف
 ضيقن ءانثتسا اذك و مدقملا نيع تشي ىلاتلانيع ءانثتسا نا درطي مل ىا

 ( مدقملا نم ,عاىلاتلا نوك لاّتحال ) ىلاتلا ضيقن هجاتنا ىف درطي مل مدقملا

 اذه نكل اناقول انال ناورح وهف اناسنا مبشلا اذه ناكالك انلوقك
 ناسنالاو ,عاناويلانال اناسنا ملا اذه انلوق جبال ناويح ميذلا

 سيل مثلا اذه نكل انلق ول اذكو صخالا مزاتسبال معالاو ٍصخا

 ناسنالاناف ناويح سيل حجشلا اذه نا .لوقلا اذه مايال ناسناب

 دوجو زاوجل مالاءافتلا مزاتسمال صخالاءافتتاو ,ءاناويحلاو صخا

 ءانثتساو مدقملانيع ىلاتلانيع ءانثتسا متي ناو سخالا ن ودب مالا
 نذه نكل مدقلل ايواسم ىلاتلا ناك اذا. ىلاتلا ضيقن مدقملا ضيقن
 اذه ناكول انلوقك ةمه ريغ م امل نفلا ىف نيربتعم ريغ نيةيرطلا

 نكل وناسنا ءىثلا اذهف قطان *ىنثلا اذه نكل قطان وهف اناسنا *ىنثلا
 نه دحاو لكن وكيف قطانن سيل “ىثلا اذهف ناسناب سيل “ىثلا اذه

 مدعل ايقطتماسايق امهنمدحا و لكن وكيال و اين نع اسايق نيقيرطلا نيذه
 ”رسلللللللللالللالللل77___7__تب 2 مسهل
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 .ناو) مهفاف تف ىعامل مدقملا نم معا اهيف ىلاتلا نوكي ةدامىف امهدارطا

3 
 تناك نام ةلَضْفمم) ا ا ةرول اذدنإ هيطاربسلا فا مت

 0 ناك ءاوسءز ىلا كلذ ىا نك ح ىا |! نيع ءانثتساف ةيقيقح) ةاصقنماى ا

 عا «ءانتتسا و: مهلعا ىفدان ءأإ ىا (عما ةااوهسال ل 0

 اذه ىا (ججني) ناو الوا أ زج ناك اوس ةلصفتملاءزج ىاأ 0 زج)

 دك ناو) والا ىف دانءالىا (ولخلا ةلاعسال رخآلا نع الجلل

 قرطلا ىا قف لوالامسقل |مجني مها ةعئام) هيفةر .؟ ذملا ةاصفنملا

 خ آلا ضيقن مجأ» ني نيئزحلادحا نيع ءانثتساوهو يناتثتشالا ن . تيااتلا

 :_ ق.ةروك-ذملا ةاصفنما ىا (تناك ناوولخلا ُق ود م عانتمال)

 42 ىا ( طقف ىتاثلا معسقلا | مهني ولخلا ةعئام ) د اعلا سايقلا

 اذه كل (مجط 21 اهنم اننا ُ زجواأ هيف 5ك دما ةاصفنملا ٠ 0 ده واذا 1

| 
 إ
| 

 نازهظن ( جملا نودولخلا عانتمال) ركل (نيعير رد ااه ا مرو ا كقسا
 ةعبرا اهلف ةيقيقح تناك اذا ىنانثتسالا سايقلا ىف ةروك ذملا ةلصفاملا

 انا وةك ضيقا رابتع اياهنم تاتا نسل اعمما ناضعات اهنم ناتننا جيران

 أ نكلو د رش سياددعلا اذه مجنيف جوزدن 8 رفوا ع ددعلا اذه

 جورب نس هل ددعلا اذه ٠ نكلوا وز .سيلددعلا اذه جابفدر ةددعلا اذه

 اذهانل وق جنيف د رغب سيل ددعلا | اذه نكلوا درف ددعلا اذه انلوق جنيف

 مك |هعنام ىناتثتنسالا ن ءايقلاىفةروك ذملاةاصفاملا تناك ناو جوز ددعلا

 جنيف رج مجشل| اذه نكل رحجاما درج عكار اذها انلوةك ناتجتن اهلف .

 سيل مجشلا اذهاملوق جلب 5-5 هاكلاو ارح رح < وييدل مجذلا اذه انلوق

 ةلصفنملا تناك نا و ماهل ضيقنا اءانثتسسا عجبا ةعناملا ةاصفنملا ىف جأنال ورجح

 ءانئتسا مجذيال هلال ناتجتناهلف واحلا ةعنامىفانئثتسالا سايقلا ىفةروك ذملا

 4 اذه انل وقك ضيقنل اءانثتسا اهيف أي لب سعامل والا ةعنامىف نيعلا

 1 ال مجتلا اذهانلا اذهانلوق جيف رج عدلا اذه.٠ نكل رسال اما و وح الاغا

 0 ىا (سهانخلا لصفلا) رجال جشلا اذهانل وة هذيف ر من مجشلا اذه ٠ نكلوا

 قحتاول) ناب (ىف) ةناك ةيسعتاةلاسرلا ن 10 :يهةصح تعقوىتلاظاقلالا |

 (لوالا) مسقلاف ماسشقا ةعبرا ىا (ةعبرا) سايقلا ق>ا ول ىا (ىه و سايقلا ظ
 تتتت77ت؟6؟6؟6؟“؟©؟©؟©؟”: تل



 2« ؟و* ِ ١

 | [تايدقب بيكو ) نبك رمل نيابقلا ا !(وقو نقارلا نماقلا) وك ايه
  ىرتنا دكذقم نهو) ةهحتلا كلت نم ىا (اهنم مزاي دولت اهضعب و

 ااعلاان] وفك (بؤلطملا لصح ناىلا ناىلا رح) رجىا (لهوىرخ ا زوين

 جا نءايقلا !ذ5ناف ناوكشلاو ةكرللا نع ولختالام زيت لكو زيحم

 | وهولوقلا اذهقممزايو نوكسلاو 0 نع ولخ الام ملاعلا انلوق

 ملاعلا لاش ٌنابىرخا قلن ى ىرخا ةمدقم نمو 0 سايقلا نون

 وهف نوكسلاو ةكرحلا ع نعول الاملكو نوكسلاو ةكرملا نعواخمالام

 ىرخا ةمدَقم نهود انل |ورهتنل | ىو «مزاي وريغت# ملاعلا انلوق جيلبف ريغتم

 ماعلا انلوق جات” ثداحر يختم لك وريغتمملاعاا لاش ناب ىرخا ةجنن

 لماق< زي نكرملا ىسانقلا تقيركتو ا تلخ قاف كوالا وكو كالاح

 ةددغتملا تاي ربكلا نم و .ىرغصلا نم بكس هلال <.اتنلا لوصقم ىلا

 نهو اهنم مزاي ةحتن اهضعب جب تامدق٠:نم ارك نوكيالو

 واح الاموهف زيم نلكو ني ماعلا اذل ااوقك ىرخا ىرخا ةمدقم

 ربغتم وهف 001 ةك را نع زاعالاب لكو 0ك ةكرألا نع

 تكارملا "قمانقلا نفي ره نوكيالاف تاواخأ اعلا كدا 2 ركل

 نمابكح نم ناك ناو جاشلا لوصقم نا تلك قرعملا دارذال اقماع
 تامدقم نم بكى ع هنك] رهاظلا ىف ةددعتملا تايريكلا نم و ىرغصلا

0-1 

 0س سف سر مو فس يس عسسل

 ١ ةقيقْلا بسحن ىرخاةحنن ىرخا ةمدقم نم واهنم مزاي ةحنن اهضعب عجب

 فيرعتلا نوكيف بكرملا سايقلا فيرعتىف مياتنلا لوضفم- لخدبب

 لوضوه اما) بك رملاضشايقلا ىئءا (وهو) مهف اف فرعملا دارفال اعداح

 تامدقملا نوكل جياتنلا لودومب ىعساما و هيف مياتتلا حرص اذا (جيراتتلا

 ةيلك ةبحوم وهو 0 ُخ لت اعل وك )رك لاق اهحات ىلا ةلصاو

 زينت و'(د عا لكف) عرتكر هبط ةيصوت ولو (3 تالكر)ا قر

 لاشو ىرخاىربك اهيلامضي و ىرةدةحتلا اهذه ض رشم ةيلك ةبج وم

 ةياكةبيجوموهو (اذ لكو) ةيئاثىرغدةياك ةبجوءاضياوهو د ج لك

 هذه ضرشب (مث) ةيئاث ةيلك ة بجوم دحين وهو ١( ج لكف) ةيئاث ىربك
 وهو ١( ج لك ) ولاَ وةثلاث ىربك اهياارمضي وةثلاثى رغصةياثلاةضنلا |

 ك0 ماسالا ابماما يسامح حسا بااساو سوس ميسم ١ : بسس سس بدم تح فص هج يمس سدس سس سس سمو هدم هابمم هس مس سبيس يبرم سم سس بم
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 لكف) ةثلاثىربك ةيلكة بج وهوهو (ها لكو) ةثلاث ىرغد ةيلكة بجوم

 مي انلا ل وصفع ىع اماو ( جي. اننلا لوصفم اماد) بولطملاوهو 6 2

 وهو (ب ج لكانلوقك ) ركذلا ىف جيراتنلا ىلا ةلصاوريغ تامدقملا نال

 ( ١ د لكو ) ىربك ةيلك ةبجوموهو ( د ب لكو ) ىرغص ةيلك ةبجوم

  ىربك ةيلكة بج وم وهو (ه |لكو) ىرخا ىربك ةيلكة بجوم اضياوهو
 ضعب ناك اذا ابكى هسايقلا نوكيدقو بولطملاوهو (ه جلكم) ةثلان

 اذه ىهتن نا ىلا كلذك رخآ سايق نايبلا ىلا ةجاتحم ةيرظن تامدقملا
 .لاقكبولطلل ةاص# هه تاسايق انهه نوكيف ةيهيدبلا ىدابملاىلا نايبلا

 فلخلا سايق) سايقلا ق-اوا نم (ىناثلا) مسقلا و ىلاعت هللا همر بطقلا

 بواطملا ضيقن ىا (هضيقن لاطباب بواطملاتابثا) فلخلا سايقىا (وهو
 ' ىتانثتسالا سايقلا نه و ىطرسشلا ىتازتقالا نه بكس ع ىناخلا سايقلا نا ىنعب

 ىطرشلاىناّرقالا نو ابكى قا سايقلا نوكياك هنم ىناثلا قي رطل نه

 || انلوق ىنلخلا سايقلا لاثم ىتانثتسالا سايقلا نم لوالا قيرطلا نمو
 || الكو اناسنا ناكل اقطان مجشلا اذه ناكول هنال قطانب سيل حجشلا اذه
 وهف اقطان ععشلا اذه ناكوا انلوق ميذيف ناويح وهف اناسنا ناك

 ناويحي سيل عشلا اذه نكل لاقبو نكلب ىلاتلا ضيقن ىتتتسي مث ناويح
 قحلا سايقلا لاثمو بولطملا ودو قطانب سيل جدلا اذه انلوق ججنيف
 ناوي>وهف اناسنا ناك امه*و اناناناكف اقطان جشلا اذه ناكىنم انلوق

 نيع نكلب ىتتتسيو ناويحوهف اقطان مجشلا اذه ناك ىت. انلوق جاف

 مجشلا اذه انل وق جنيف قطان مجشلا اذه نكل لابو نيتنل | هذه مدقم

 ىلع لطابلا جذي هنال ايفلخ اسايق ىعس لوالاو بولطملاوهو ناويح

 ىلع بولطملا مهني هنال ايقح ىع#ي ىناثلاو بولطملا ةيقح مدع ضرف

 اانثتسا ىعم ىتانثتسالا سايقلا نم لوالا قيرطلا و مدقملاة يقح رب دقت

 سل

 ميقتاسم قيرط وهو مدقلا عضو ربدقت ىلع ىلاتلانيع هجاتال [يقتسم

 هجاتنال مقتس» ريغ امانثئسا اسايق ىعس هنم ىتاثلا قيرطلاو ةلاحمال

 ثلاثلا قيرطلا و مقتسم ريغ قيرطوهو ىلاتلا عفر ريدقتىلع مدقملا ضيقت

 ىلع نيئزجلادحا ضيقن هجاتنال اضيارمقتسم ريغ اينانثتسا اسايق ىع- هنم



 و 2
 ايئانثتسا اسايق هنم عبارلاقيرطلا ىمس اذكو رخ آلا نيع عضو ردقت'

 ريغ امهف رخاالا عفر ردقت ىلع نيئزاادحا نيع هجاتنال مقتسم ريغ |
 سايقلا قحاول نمو مالعالاءالعلا ضعب لوف نم اذكه معم ناوقتسم

 ضرش.ْنا وهو طسوتلا قيرط وه لوالا هناا قيرطلاب ةهزالملا تابنا

 ىناررقا سايق لصح ناو ىلاتلاو مدقا نيب طسوا ادح ة.مزالملا لياد

 ضرالاف ةعلاط سعشلا تناكالك انا وقك ةمزالملا نيع عج ناو نطق

 رابنلا ناك لكو ادوج وه ناهنلا ناك ةعلاط- سعثلا تناك الك_هنال: ةئيضم
 ضرالاف ةعلاط سمثلا تناك انلوق مليف ةئيض» ضرالاف ادوجوم

 اذه ناك هنالثا ويح ويف اقطان ءوقلا اذه ناكالك الروت لثمرو هين
 ءىثلا اذه ناكالك اناوق جنيف نا ويح ناسنا لكو ناسنا وهف اقطان *ىبثلا
 ةمزالملا ليلد لعجي نا وهو ىلاتلا قيراط ىناثلاو ناويح وهف اقطان
 ةيطرش لصح ناو ايلا اهيلاو اهمدقم عم ةمزالملا لع ناو امدقم

 مدقملان يع ىتئتس ناو ةلصتملا ةيطرشلا نمو ةيلجلا نه ةبكمه ةلصتم

 انلوقك ةمزالملا نيع ىنانثتسالا سايقلا نم لوالا قيرطلا نم جنيف

 اقطان مجشلا اذه ناكلثك هنال ناويح وهف اناسنا مجشلا اذه ناك انك
 الك انلوق مجنيف اقطان مجشلا اذه ناكن كل ناويح وهف اناسنا ناكاذاف
 بلطي ىلا ةمزالملانيع ةجتتلاهذهف ناويحوهف اناسنا مجشلا اذه ناك

 نهو نييرغصلا نم سايق بتري نا وهو جاتنالاقيرط ثلاثلا و اهتابثا

 ىرللانابسل ىف ىلارغص هتفح سايقلا اذه ىعسو ةدحاولا:ىرنكلا

 هيلا مضيو امدق» ةحنلا| هذه ضرفيو ةيلج ةجتن سارقلا اذه جتبف
 مث ةلصتم ةيطرش ةيضق لصح و ايلات اهتايثا بلطي ىلا ةمزالملا ةيطرش

 نيع ىنانثتسالا سايقلا نه لوالا قيرطلا نم مجنيو مدقاانيع ىتنتس

 الك اذكه جاتنالا قيرطب تايثالا روصتق اهتايثا بلطي ىنااةمزالملا
 لكو عوبتم ةشاطملاو عبات نعذتلا نال ةقباطملا ققحن نعكتلا ققح

 ةشاطملا نود دجوبل نمكتلا انلوق جنيف عوبتلا ودب دجوبل عبان

 لصحب حن ايلات ةمزالملا ةيطرش لعجب و امدقم ةجتنلا هذه لعجو

 دقملانيع ىتاتسي و ةلصتملانم و ةيلجلا نم ةبكرم ةلصتم ةيطرش ةيضَو
 1 ار بو سبور وبيوت

1 



 | مل ىتدو لاقي ناب ىناتثتسالا سايقلا نم لوالا قي رطلا نه سايق مظتنيف

 نكل ةشاطملا ققح نيكل اوم املكف ةقاطاا نودي نئضتلا دجون

 ةقباطملا ققك نعضتلا ىقح الك انلوق مجايف ةقباطلان ودب نعكتلا دجوب مل

 "السلا برو خلا تدنح الك فلوق نيبقلا اذه“ توا كولظملا و هاو
 0 كر ةيسنلا كاكفنا عانتما ىه ةقلطللا دير ورمضلا نال ةقلظملا ةمئادلاتققحت

 دجوت مل ةبسنلا كاكفنا عانتماو ةبسنلا ل 0 ه ةقلطملا ةمادلاو

  ةقاطملا ةيرورضلا انلوق ىلارغص هتفح نم جنيف ةبسنلا لوعت نود

 ىتلاذيطرشلا و امدقم ةجاتلاهذه لعجي و ةقلطملاة عادلا نود دجوتمل

 مدقملا نيع ىتثتس و ةلصتم ديط رش لصف ايلات اهتم زالم تايثا بلطإ

 اماكف ةقلطملاة هادا نودن ةقلطملاةيرورضاادجوب مل ىّتمو لاش ناب

 دجوب مل نكل ةقلطملا ةمئادلا تققح ةقلطملا ةيرورضلا تققحم

 ةيرورضلا تققحالك انلوق جنيف ةقلطملاةمئادلا ن ودب ةقلطملاةير ورضا

 ىلوا سوت نم ععس اذكه بواطملاوهو ةقلطملا ةمئادلا تققح ةقلطملا

 قيرط عبارلاو باسحلا و ءازجلا مودىف مهتعافش ىملاعت هللاان سدي بابلالا
 هلادبق مدقملان يع لع ناو امدقم ىلاتلاضيقن لعجب نا وهو دييقتلا

 . ىلاتلا ضيقن ىبتتس و ةلصتم ةيطرش لصحم ايلا ةمزالملا لياد لع مث

 نيعب ديقملا ىلاتلا نيع جنيف ىنانثتسالا نم ىناثلا قيرطلا نم سايق مظنتيف

 تناك ادوجوه راهنلا ناك الك اناوق ةمزالم تايثاىف لاقت اك مدقملا
 ردقت ىلع ةئيضم ضرالا نكي ملوا هلا سعثلا عولطل ةئيض» ضرالا

 نم منيف ةعلاط سعثلاتناك نكل ةعلاط سعثلا نكي ل راهنلادوجو

 1 م سم م م

 لع ةئيض» ضرالاتناكانا وق قانثتشالا سايقلا نم ىتاثلا قئرطلا

 ءالعلا بهذمل بسانم قيرطلا اذه نا رمظف راهنلا دوجو ردقت

 مهدنع ديق مدقملاو ىلاتلاىف وه ةلصتملاة يطرشلا ىف ركحلانال ةيبرعلا

 (| لاق اك قافتالاب ىلاتلا نيبو مدقملانيب اهيف مكمل ناف ةلصفنملا فالح
 | نا وهو فاخلاقيرط سماخلاو مهفاف ىاعت هللا همصع ماصعلا لضافلا

 ةمزالملا لياد لعج لاو هلاديق مدقملانيعو امدق» ىلاتلا ضيقن لم

 ةلصتم ىربك اهيلا مضيو ىرغص ةلصتم ةيطرش ةيضق لصحف ايلا
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 ةيطرش منيف ىطرش ىناريقا سايق ,ظتنيف ةيلجوا ةلصفنم وا تناك

 ا نضال لصعف ةلصتملا ةجننلا كلت ىلا ضيقن ىتنتسي مث ةلصتم
 ساي

 ىتانثت سال نو قنا املا ةيرعلا هو ىطر لا 22 ارقالاَو ل تنك نه

 اذه ناك الك انلوق ةمزالم تابثاىف لاّش اك مدقملانيعب كيقملا ىلاتلانيع
 ناكل هتيقطان ر دقت ىلع اناوي> نكي مل ول هنا اناويح ناكف اقطان “ىلا

 ءىثلا اذه نكب ملول انلوق جنيف اناسنا نكي مل ادامج ناكالكو اداج
 انلوقجتيف ناسنا*ىثلا اذه نكل اناسنا نكيمل هتيقطان رب دقت ىلع اناويح

 قبرطب ةمزالا|تابار وصتلا اذهف هتيقطان ر دقن ىلع ناويح "ىلا اذه

 مهفاف عبارلا قي رطلا ىف مامل هيب رعلاءالعلا هيلا ب هذال قفاوموهو فلخلا

 مدقم نيعو امدق» ىلاتلا ضيقن لع نا ا 0 ةسداسلاو

 ايلا سكعلا ضيقن لعب ناو هلاديق 9 أمهز ؛ ا اع ىلا ةيطرتشلا

 مظاليف ىرب ؟ ككل عش موش لعبو ى رغد ا 0 لصف

 ىلاتلا نضيقن ىتتتسي مث ةلصتم ةيطرش مهذيف ىطرمشلاىناّرقالا نم سايق

 ند * قاتلا قيرطلان هو ىطرششلا ىنارقالا ن 4 تك مه سايق لص#و.

 انلوقةم زالم تاما ىف لاقباك مدقملا يعي ديقملا ىلاتلا نوع جنيف فالس

 ناسنابر خلا نم شال انلوققدصي رخ# ناسنالا نم ءىئثال انلوق قدص ىم

 انلوق قدصي ملول هنا ةيلكةبااسىلا ةيلكلا ةيلاسلا ساكعتا نايبل نئاكلا

 قدصل رع نادنالا نم ءىثال ال وق قْدَص رب دقت ىلع ناسناب رخخا نم“ ل

 اذه سكعو نيضيقنلاعافترا مزاي الثث ناسنا را ضعب وهو هضيقن

 ملول انلوق مجم“ لصالا ضيقن هلا عم رخ ناسن الا ضعب اهل وق ضيقنلا

 نم ءىثال انلوق قدص ردقت ىلع نادناب رختا نم ءىثال انلوق قدصي

 قدسي مل نكل قدصلا ضو رفههلا عم لصالا ضيقن قدصل رجح ناسنالا

 ن* 'ىثال انلوق قدصي انلوق جليأ ضورفملا فالخ هلال ضيقنلا اذه

 ةمزالا ا تيثن رعح ناسنالا ند ءىثال انلوق قدضر دقت ىلع ناسناب رخا

 ىف رطل ىف عا ةيارعلا» للا هللا شاع لام قيرطظلا نه نا ريانا
 لياد لعجي ناس وكعلا باب فوه و ضا ّرفالا قرط عبباسلا و رهفافعبارلا

 عاوضصوم تا ضرف نا قي رطب ىلاتلاو مدقملا نسب طسوا ادد ةمزالملا
 يطل حييصسسسسسسسسلس لله سل ةةُةةش9بيووههوهلهدنلطللللل”«يل<”سل”©”©<2لت”<لالىلل6©8يييييييليي ملل ألست _9وولههلللللععؤ ل لل سس! بب[بب-_-سسسسس سس



 لصحيف لومحلاو عوضوملاىفدون افوصو٠ انيعم اصخت ةيضقلا نيع

 لع مث لجلادقع نم ىرخالاو عضولادقع ن٠ ام«دحا ناتيصخت

 سايق مظتنيف ىربك ىلوالا ةيصخشلا لعجي و ىرغد ةيئاثلا ةيصختلا

 اهسكع تايثا ديرا ىتلا ةيضقلا سكع جنيف ثلاثلا لكشلا نم ىضا رفا
 تايناررقالا نه بكس سايق لصحف اذكه ةمزالملال يلد ضرف اذاو

 ىاّرقالا سابقلا اذه نم دلوت و ةءزالملا نيع جنيف تايطرشلا

 سكعلا مني ثلاثلا لكلا نه ىضارفا سايت بكحرملا ىطرشلا
 نانا لك اانلق اذا انلوق ةمزالم تاماىف لاش اك هاما سرا ىذلا

 0001| لكلا تال ناكل نانفا ناويملا نقسب نوف قدصي ناويج
 تاذ ضرفنف ناويح ناسنا لك انلق اذا انال ةيزج ةبجوم ىلا ةيلكلا

 ىتمو ةيناويحلاو ةيئاسنالاب افوصوم ائيعم ادرف ةيضقلاءذه عوضوم

 ناويح دز ىرخالاو ناسنادب ز ام«دح | ناتيصخت لصحف اذكه انضرف

 ١ نة دسصتلا لس و ىزتص ةناثلا ةيصختلا لصف ناصح مو
 لوالابرضلا نم ىضارتفا سايق مظننيف اذكه امهانلعج ىتمو ىربك

 ' ناويح ديز لوقنف ىضارفالا سايقلا ظننا ىهو ثلاثلا لكشلانم

 . مناىتمو ناسنا ناوي ضعب انلوق جنيف اذكه انلق ىتءو ناسنا ديزو
 ناويحلا ضعب انلوق قدصيف ةحشنلا هذه رظتنملا ىضارتفالا سايقلا

 انلوق ميلي و ةتسبلا تايطرنشلا تاينارثقالا نم بك ص سايقلا:اذهف نانا

 ةمزالملاتبثف ناسنا ناورلا شعب انل وق قدصي ناوي> ناسنالكانلق اذا

 اماو سوكعلا بابىف ضارتفالاقيرطن :ةهزالملا تابثا روصتلاكلذو

 لا ىلإ ةثلثلا لاكمالا در باب ضارتفآلا قيرطب ةمزالملا تابثا
 بورضلا ثحب ىف ةريغ سمع اك نييضا رتذالا نيسايقلاب لصحف لوالا

 ةمزاللا قدص ىلع لدتس نا وهو ضقانتلا قيرط نماثلا و مهفاف دمنملا

 0007 نىتلا تناك انلوق ةمزالع تاثاىف لاش اك ابضيقن تذكب
 نوكيالدق انل وقوه ىذلا هضيقن قدصل قدضي ملول 3 دوجوم راملاف

 هلمجف ضيقنلا اذه قدص اكو دوجوم راتلاف ةعااط سعثا|تناكاذا
 ىنارتقا سايق ظانيف اذكه امهانلعجالكو ىربك ةيطرشلا لعجن و ىرغص

2 



 اسوا 014 ؟ةلططأ »هامش 00

 روك ذملاسايقلا, مظتناول و ىناثلا لكشل نم عبارلا برضلا نم اير دما سابقا تاولو قاتلا كتل زم عرار برشلا رب ىلع

 ناكالكو دوحوم راهئاف ةعلاط سلا تق 0 دق لوقف

 لكشلا نم نهز نم مج اذكه 0 ىنهو دوجوم راهنلاف ةعلاطس علا

 بلس وهو ةعلاط سعلاف ةعلاط س علا تناك | الان وكيالدق ا

 رامتلاف ةعلاط نمثل تناك لك انلوق قدصيف لاحموهو هسفن نع ءى

 مسا ةيناثلا قرطلاهذه تا راوصت ىلع علطاو بولطملاوهو دوحوم

 اهيلا عار نمو ديذل ةرهملادنع اهءازحا. ناف ةدافتسالا و ةدافالا ىف

 ساقلاقجاول نمو ز ّح ةلمكلادتع ويف تارواخلاو تاكا ف
 ناسالا ىف ىعشو ةدحاولا ىربكلا نه نييرغصلا نم بكرملاس ايقلا

 هنم ريخ انا لاق ىلاعت هلوق لثم ةمه ريغ سم اك ىلارغص هتفحب ىلا

 ضرأم هلا: نسلبا ساق نم كوا ناف نط نم هفاحو ناطقا ذآ
 مدآل اودحسا ةكئالملا انلق مث ىلاعت هلوق وه ىذلا صنأاىلا سايقلاب

 ران نم قولخمىنال مدآ نم لضفاو فرشاو ريخ ىناسياب|لاقف هي لإ

 لضفاو فرشاو ريخ وهف ران ن٠ ,ةولخم لكو نيطنم قولخم مدآ و
 ىركلا نمو نييرغصلا نه بكم سايقلا اذهف نيط ن“ قوام نه

 نم ةئعللا هيلع ناكف مدآ نم م لضفاو فرشاو ريخىا جنيف ةدحاولا

 هناي نايبل سلبا نع ةياكح هي الا هن ىلاعت هللالزئاو نيدو راملا

 ضعب 0 5 اعف هانيب اك صنلا ىلع سايقلاب ةضراعملا زوجال
 ول ىا (بج لكس يل بذكول انلوةك ) ىلاعت هللا ,هجر نيرسفملالوخ
 ب لك انلوق قدصىا (بج لك ناكل ) بسيل ج ضعب انلوق ب تكلل

 مض وى رغص ةبج وم ةلصتم ةيطرش لوقلا اذه نيضيقنلا عافترا مزاي الل

 ةيلجلا ىربكلاهذهنا ىلعىا (اهناىلع) ةياج رد (اهج ل را هلوقاهيلا

 نمو ةلصتملا ىرغصلا نم تك رملا شايقلا اذه ىا )مج د ةقداص ةمدقم )

 لك سي نكل !ج لك ناكل ب ج لكس يل بذكول) انلوق ةيلخا ى ربكلا
 وهو بج لك سيل جنيف لام لاحم ) اجب لك سيل انلوة نا ىلعى ا (هناىلعا جا

 مكسحلا)» ارقتسالا ىا(وه وءارقت وه وءارقتسالا)وه(ثلاثلا) مق او رهف اف(بولطملا

 تاس زج رثكا ىا(هتاّي زج رثك | ىف) ركحلا كلذدوجول ىا (هدوجول ىلكىلع

 ريش ىف رك ذدقو

 روصنم تالي وأت

 لوا نأ ىد رتأم

 هلم سلبا ساق نم



 1 اا

 | نانالا نال ضل ادنع لثسالا كف كري ناوبح لكالوقك )لكلا اذه
 ]| ناويح لكن ال ىنعي غضملا نعل فسالا هكف ك رح ىا(كلذ كعابشلا و مئاعلاو

 / |١ غضملادنع لفسالا هكف كرم ناسنا نر انشا و اأو ناسا انا

 أ دنع لقسالا هكف كرح 4 ماس كو غضل ا دنع 0 كرد 0 كو

 ا ىا (وهو) غضملادنع لفسالاهكف كرح ناوبح لكاناوق انلوق ججأيف غضملا

 ' ]| ىأ ( لكلان وكيال نالاتح ال نيقيلا ) ةارةتسالاىل (ديشال) مسالا

 | ١ عاونالا لك نوكيال نا لاّمحال ىأ (ةلخخلاهذهم) ناو يلا نو عاونالا لكأ

 | || كرحم هلاف ( حاسقلاك ) لفسالا كفلا كير ةلاخم ةسبتلم ناويحلا نم
 قطنم ى مايش سيل ماتلا ريغلا ءارقتسالا نا رهيظف غضملادلع لعالا هكف

 ادام ماو ضرأ انا رصنعلا انلوقك قطنم سايقوهف ١ اننا زها انو

 راتلاورهوج ءاوهلاو ردوح ءالا و رهو>- ضرالاورائاماو ءاوه اماو

 دم لب ةمهشتلا رع# طنم سايق كلذو رهوج صنعا انلوةجأتق رهوج

 مهفاف ققطنملاسايقلا فيرعتىف لخاد وهو اعست* اسايق امو لومخملا

 ىزجىف ركح تابثا ) ليث! ىا ( وهو ليثقلا ) وه (عبارلا) مسقلاو

 ]| (امهنيم ك رشم ىنعل 00 كلا اذه دوجول ىا ( هدوجوا

 كو ركشلاف ا رعااذس نا لاعب كن يي زحلا ن ذه نسب ىا

 دش سوو ران 8 ةاع ا ما 02 وهف 1 ىف

 011 كنود و اضاف ةوتش ءاهمتلان ال ىبقف نماق كلذ ور 7

 عا ) ملاعلا [لوفت ) اعداح و ةاع ا ااصأ 0 2 0 اعرف

 هناشم لكو 0 تيبلا ىلا هباشم لاعلاذا ى 31 00

 |١ اهتاثا لوالا نييجون كزشملا ىنمملا ةياع اوتناوؤش
 '00 ١ تلال[ لاشك امذعو اًدوجو هريغل ء يك نازقأ وهو (نآرؤدلاب
 ١ ا 01 لاو دوجولا ني 2 كرجل ارا مدسلاو دوو نع
 ١ اما ثودحلا ةلع فيلأتلا انلوق جاي ثودألا ةلع وهف اذك هناش ءىث

 أأ فلؤم تلاد تلا وهف أدوحو ثودحلاع« كعلالا نارود

 2 3 اي 7 ام

ر تدب 8 ثداح ل وملك و
هثوداا عم فيأ ًاتلانا رهظف ت

 1 نادوج و



 .ةراخطا
 بحاول نق دوح ولا بجاولا,ىف ويد امد اهنا رود اا

 (و) دوجولا بجاولا ىف نامودعم ثودملا عم فيااتلا نا نيدتف

 دارا وهو ( تايثالاو ىننلا نيب ددرملا ريغلا ممسقتلاب ) اهتابثا يناثلا
 وهو ا وس ىعمادقو ةيلعال قابلا نيعتيل أهضعب لاطباو لصالا فاصوا

 قيرطب لصالا مسقتلا اذهب ملعب و هروغ ملعيا تاحا طال لدا لاخدا

 ةلع مهلوقك ) نم ير اهيضع# لاطيا يراك طب و 4 هل فاص ا دار

 نافجا.تحالا ىا ( اذكوا ) ناكمالا ىا ( انك ءا ف لات امارش عدل | '

 ناكمالا و جايتحالا نوكيف جراذلاىف ثودح ناكمالاو جايتحالا ةلع.

 (ىلخلاب نالطاب ل ١ ريخالا وز رود | 2 ا. الو نهذلاق ثتاوودغ 3 ةلع

 هاذملا ة ةحات# لب نيملكتملا ضعب دنع هع ا ىلاعت دنا تافه

 فيلأتلااماث ودحلا ةلحلا ةلعر وصتلا ىف لاقيف ةثداح تسيل اهنا عم ىلاعت

 احايتحا الو 5 اكما 9 ثودحلا ةلع نس ا و ناكمالا وا

 ىنانثتسالا سايقلا نم عبارلا قب رطلا نم دق ىلاعت 0

 نعل ) لوالانيعتف ( صملا لاق اذلف فيلاتتا ىه ت قودحلا ةلع انلو

 نيهجولان 8 دحاو لك ىا ) وهو وهو) فلاقا م تودحلا دلع نا 0

 مدع انهه وهو 0 كل ع دلل نقف 3 رادو ( 0 ) اما 0 ا

 ةنادلاك ةيولجللا (طئاريجا راسو ) دوخرولا تبحاوإ! قس

 طئارشلاىا (تسيا امن اعم مولعلل رادم) هلواسم ث ودخل لد

 بخاولا ف فيلأتلا مدع: نان (ةلعب ) هم اك يخالا ء 0 وامل

 لطاب م 0 ان داخ ىلاعت هللا ناكل الاو و نط سيل دودولا

 فاصوالا ( سلا قوق ب ا( ورسلا فقعش 0 هلثم موزلماو

 نيب ددمم ريغ مسقتلا نوكل روك ذملا ريغ ةيلعزاولج (عونم) ةروكذملا

 نات الغ اقلاولا ملاعلا نوكملاعلا ثودح ةيلع زوج اك تابث الا وىننلا

 ) كم ءلاع سيقلا ع 40 انيه فبل !ًاتا وهو 5 ا كدب اع ريدقت و ( مهفاق

 َّى سلا ' سيكل ق) كا (هتيلع لع مقالا :يبه تيبلا وهو لصالا ا

 لب فئلأتلا ق تيا هد ملاعلا نا ع نم تف نعال مه ماعلا وهو عقلا ا ْ



 : هك اح قف

 نا زاوجل) ردتف ثداخ وهف اذك هن اش *ىش لكوهيف تيبلا ىلع سيقم

 (اهتماعنام سيقملا ةيصوصخ و ةيلعال اطرش هيلع سيقملا ةيصوصخ نوكي

 انهه فيلأتلا وهو كرئشملا' نا منال رصحلا ةحص لسولو ةيلعلا نم ىا

 وهو عرفا ةلع نوكينا مزلي انهه تيبلاوهو لصالل ةلع ناكاذا

 كلت نوكتنا زو<و ةصاخ لصالا ىف دجو:نا زو هن ال انهه ملاعلا
  قطرشلااذه دجو.الو تيبلاث ودح ىلا فيل اذ هلك اطرش ةعاقنا

 مدعل ملاعال ةاع ناكل نوكيال نا زوجبو اذهه عرفااوه ىذلا ملاعلا

 لاثمللا وه ىذلا ملاعا ةصاح دجو.نا زوحيوا هيف ةيلعلا طرش دوجو
 00 الا دلع نع ةديقام ةصاننللا كالت نكت نأ وو و' روك ذملا
 ”ادالأاو روك ذلا ملاعل ةلع نيلألا نوكيالنا روض ماعلا “ثؤدح
 داراةروصلا بسحب سايقلا ناي نم غرف املو لمأتف هيف عناملا دوجول
 اورظن. نا نييقطاملا ىلع بحي هن الةداملابسح سايقلا نايبىف عورشلا

 زارتحالا نكم ىتح اهتروص ىف رظنلا 3 بح اك ةسيقالا داوم ىف

 ( ةماخلااما) لاقف ةداملاو ةروصلا ةهجو كلا ءاطخلا نع

 ةلاسرلا نم ايعون ائيعم ازجو ةيعون ةنيعم ةفحن تعقو ىلا اذاقلالا ا
 , ( ناثح ) اهنع ةرابع ةمت الا نا ىتلا ظافلالا هذهىا (امفف ) ةيسعتلا
 لكو ةيسعألاةلاسرلا ىلا ةيسنلاب ءزج ةمئاخلاف ةيسعشلاةلاس رلا نم ناتعطق

 نم نيئزج نان وكي اكتاذلاب ةماخلا نم نأ زجامهنال نيثحعلا ىلا ةبسنلاب

 كلذ نمءزج ءىبثلا نم ءزملا نم ءزجلاوةمتالا ةطساوب ةيسعثلاةلاسرلا
 نم نينا اىلا ةمت الا ةيف اخ نال هسفنل ءىنثلا ةيف رظ مزلي الف “ىلا

 ظافلالا ىا امهنم (لوالا) ثححااف مهفاف ءازجالا ىلا لكلا ةيف را ليبق

 ةناكذمت الا ةطساوب ةيسعثلا ةلاسرلا نم ةيعون ةنيعم ةصح ةعقاولا

 )0 ف رتكلا اه ءادجا هو ةسيقالا داوم ىآ ( ىهوةسفالا: داوم ق)
 انا الا سانقلاق ةساتتس الا و ةيطرتلا ةمدقملا و ىنازتقالا ىف ىزبكلا

 ريغو) عقاوال قباطم تبان مزاج داقتعانيقيلاو ( تاينيق ) ةص ريغ اك
 عقاوال قباطمال و تبانالو مزاجي سيل داقتعا نيقيلاريغو (تادنيشب

 ةلك عم ه' تاينقيلا اماو ةمتاسخلا اماو هلوق ( تسف تاينقيل اما )



 ةضشلا
 انيعدااث ال نايك ناتبجوم ناندئاعدأ نام وزا نآتلصتم ناتيطرشامأ |||

 نيتيقافتا نانوكيف ىلاتلا عوقو ىف ةغلابملا دصقل ىلاتلل مدقملا ةيلع

 تايط رشلاث < ىف ىل اعت هللا هعصع ءاصعل | لاق اك نيتي اعد |نيتيه وزل نيتماع

 ( اهفرطروصت اياضق ) تايلوالاىا ( ىهو تايلوا ) اهنم ىلو الاف

 ىف فاك) هن ا هياع موكحملا روصت ىنعي اباضقلا ىف رط روصت ىا

 نيب ىا ( امهنيب ) ةيم كلا (ةبعتلاب) نهذلللا مزح ف ىا ( عزل
 ىيقيلا نم عونىتاذ ىلك بكر ع سيلام ىتعي درفم تاياوا هلوقنيفرطلا

 روصت هلوقو بيرق سنج اياضق هلوقو عاونا ةتسيىلع ىييقيلاز وكل
 انلوقك ) ممنافامانادح ىلوالا فيرعت ن وكف بيرك لصف هيف أذ

 بكزيامءزجلا و ءازجالا نم بكر يام لكلا نال ( ءزجلا نم ,ظعا لكلا
 هنم بك ربياع مظعاوهف ءازجالا نم بكر يامل كو هريغ نمو هنم ءىثلا

 ىربكلا نمو نييرغصلا نم بكرملاسايقلا نم جنيف هريغ نمو ءىثلا

 (يهوتادهاشم) ةيناثلا ( و ) ءزيلا نم مظعا لكلا انلوق ةدحاولا
 ىوَش ) اياضقلا هذ ىا (اع ) لقعلا (ركحاباضق) تادهاشملا ىا

 ( دنطاب ) ىوش ( وا ) ةرهاظلا سهلا ساوحلا ةطساوب ىا ( ةرهالت
 ىهاهنم ىل والاف ةفسالفلا اهم ةّرئاقلا ةنطابلا سلا ساوحلا ةطساوب ىا |

 ديبارلاو ةمهاولا ىوقلا نه ةثلاثلاو لابلا ىه ةيئاثلاو كرتشملاول
 ىوقلاىه ةسماخلا و ةظفاحلا ىوقلا ىه دييمالاو ةلضاط [ىرتلا

 ناب ذاب ركملاك) ةمكحلاةياده ىف ىرهالا نيدلاريثا مدرك لاك ةفاروشللا

 ( و) ةرهاظلا سؤلا ساوحلا نم سصبلاب دهاشلل لاثم ( ةئيضع سعتلا
 ا ا ا اثملا لاثم اذه (انوج واقوخانلن) ركمملاكا

 ةرهاظلا سوا ساوحل ا ةطسا ون تادهاشملا ىف مكيللا ناكنا وةنطابلا مخل
 ةنطابلا سيلا ساوحا ةلمساوباهعف مكحلا ناكنا وتايسح تادهاشملا ى سلف
 تايرجلاىا(ىهوتابرخم) ةث ااا (ن) را تاما تدم 8

 (قيفشت دنع ر ركبوا ده اثع)اياضقل اهذمىا(اع) لقعلا (مكع<اباضق)

 مسد ةعبارلا (ولاهسالل بج وم تاين ومقسا !|فرش ناب مكحلاك) ةناكىه |

 ظ هد ىا 3( لقعلا )م ,( ركحي اياضق اءاضق ( تايسدخلاىا 0 تايسدح) ]]
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 ظ "11 تان( ديقم سهلا نم ) ةقص سدح ى ا.( ىوق سدح ) اياضقلا

) 
 ا

 ظ لاقتتا سدحلا نال يفد سدملا ناركفلاوسدحلانيب قرفلاو ( لعل
 ْ ْ ركفلا وهبف بيترت ال وةكرحال ةعرلاب بلاظملاىلا ىدابملا نم نهذ

 | ناتكرح هيف نوكيف لوهحم ىلا ىدأتاةهولعه روما بيت رت ر كفل نال ىح ردن

 ْ طس والان م ىرخالاو طس والاىلا رغصالا نم نهذلا لاقت اممدحا

 ١ ةعرالا قرطلاو ةثلثلا لاكشالا هياع سقو لوالا لكشلا ىف رك الا ىلا
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 كاك ) ى< ردن ركفلاو ىعفد سدملا نا رمظف ىنانثتسالا سايقلا نم ظ
 ام قعا 5 دابم 0 ةمدقا!هذه نأف (نيع اوم دافت_سوهرمقلا رونناب

 ىلادعبلا و برقلا بس ناصقنلاو ةدايزلاب رمقلا رون تالكشت فالتخا
 اذه نعربعيو جر ردن الو ةكرح ريغ نم ةعفد سفنال ةحن اس ىهف سعثلا

 م ةيهلالا تارووهطظلالو تاحوتسااو تاعولطلاو ةبقا راب ةيف وصلا دنع

 ىرايلا ةجر هناع ىوغاسا نه ىلع ىحاتلا ردلانف ىداقوتلا هركذ

 لقعلا ( ركح اياضق ) تارتاوتملا ىا ( ىهوتارتاوتم ) ةماخلا (و)

 ( اهعانتما مادعل غلا لعل تاداهشلا كل اضل اد لع ىأ (اغد ا

 ا ء ةينمالادعب ىا(نمالا) دعب (و) اهتاكماب لعل لب اياضقلا ءذهعانتما مدح ى ا ْ

 )| دادغب وةكمدوجو ركحلاك ) اياضقلا هذه نوكت* رابخ ىلع ىا (اهلع) |

 ]| لوصحىا (وهنيقيلا)لوصح ( ليددعىلع تاداهشلا غلبم سصختبالو ظ

 الإ ارتاوتلاددعنيع نم سانثا نمو (ددعلا لامكب) 5 ايلا ىا (ىبضاقلا) نيقبلا ظ
 ” ]9و نورشع ليف ورع ىتاليقو ةسجت هاندا ليقف هاندا ىف اوقلتخاف أ

 ا تل وسلة لبقو ةئام لبقو نوئاف ليقو نوتش لئقوثوعزا ظ
 | رت اوت الذا سهل ا ىلا دنت سب نارتاوتلا طرسشولوصالا !ءىقروك ذم ليلد ْ

 |١ ةبرحآاب لصاملا لعلا و ) ةيسخلا رومالا ف صحته رتا وتلا لب تايلقعلاىف |

 | ةبرحملا هل لصحت النا زاو ( ريغلا ىلع ةححب سيلرتاوتلاو سدحلاو ظ

 | (امت اسايق ااضق ) ةسداسلا ( و) نيقيلا لعل ةديقملا رئاوتلا و سدحخلاو |

 ١ ( ىهو ) نهذلاىف اباضقلا كلتعم ىا (اهعم ) اياضقلا كلت تاسايقىا ١

 | لقعلا ( كح ) اباضق ىا ( ىتلا ) اهعم امتاسابق ىتلا اي اضق
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 ١ عا ا
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 وهو (نهذلا نو ء ب رالادملا اذهىا (بي ميشنال) نهذلا فرضاحلا

 اهب سفنلل ةوق لقعلاو تاشدصتلاو تاروصتلا باستك ال ةدعم ةوق

 ءازجا روصت دنع ىا (هذودع 1 تاك اودالاو مولعال دعتيست

 مكحلاك) ةيمكحلاةبسنلاو هب موكمحلا و هيلع موكحملا نم اياضقلاهذه

 ىربك جوز ةعبرالا هلوق ) نييواستع اهماسقنال جوز ةحرالا نان

 ةعرا ددعلا اذه لاعب لاب سايقلار رهو انعه 3 ىرغصلاو

 ىلا ةجات# هب را ركل جوز ددعإ| اذه ان] وو جنيف 5 جوزةعبرالاو

 نهذلا ىفىربكلا ربتعي ونييؤاستم ما ماسقنالا وهو ىربكلا ليلدو تايثالا

 لاعبو نبي واسع ماسعت الاي ىربكلاهذه ىل اع لقعلا ف لدتسأو ندم

 جوز وهف ندي واسع مقنم لكو نبي واسع مسقنم ةعبرالا نال

 سائقلاو) اهعماهتا سايقاياضق ليبق نم ىربكل اهذه نار .يلظف جوزةعبرالاف.

 اناهرب ) ةتسلاهذه نم فلؤملا سايقلاىا ( ىعس ةتسلاهذه نم فلؤملا
 نورك ناهرب ىا (ىذلا) ىللاىا ( وه وىملاما ) ناهربلاىا ( وهو
 دخلا ةبستل ا: ( ةبشثلا ةلع ) ناهرل' اذهىق ىا ( هنف طش والادخلا

 ةلعلاو جراخلا ف ىا (نيعلا) ىف (ونهذلا ف) رغصالادحلا ىلا ريكالا
 نالانك ناهربلا اذه ىعسو لولعملا هنع ردصنام وا "شلاق رب قيام

 جراخلاو نهذلا ىف لولعملا ىلا ةيللا ىطعي و مل ةملكت ابلاغ هنم لاؤسلا

 موه طالتخالا نفعتم لكو طالتخالا نفعتم اذه انلوقك ) ايل ىماذلف
 للا ثاوبثل ةلغ رع نشنن# (وع اذهل وق ( جنيف

 ناهربلا نعزا ريحا نيعلا ىف هلوقو هلجر الاى ةلعز وكي كلذك ن هذااى

 لاه ربل !قلطم ن نع ةرابع ىذلاهلوق نال مان دح فدرعتلا اذهو ل

 لصف جراخلا ف ىنعع نيعلاىف هلوقو يللا ه ربا ابرق اسذح لنوكيف

 اماو) مان دح في رعتلا اذهذ مان دح وهف هلاش اذه في رعت لكو بدر بيرق

 أ طسوالادلانوكي ) تاهر' ىا (ىذلا) ىنالا ناهربلا ىا 6 كَ

 (طقف نهذلا ىف) فم الاه ط1 قلى (ةبسنلا ةلع) ناهرمل ا اذهىف (هيف

 ماندحاضيا في رعتلا اذه و ىملاا ناهربلا : ماندحاضيا فيرعتلا اذهو ىلا ناهربلا نعطقف هلوةبز قحا وجراخلا نود

 اك

 طسوالا دحلا ةطساون ىا ( ةطساوب ) اياضقلا هذه 7 (اهب)
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 سهل

 ايناناهرلا اذهىعسيو غوقو اللاوا عوقولا نع ةرابع ةبسنلاو لمأتف

 ناهربلا و لعلا ىتعع وهو قرقحلا ىنعم نا ةلكنوكل لواعلل ةينالا ديف هال

 اينا اناهر ىعس اذلف جراخلان ود نهذلا ىف لولعملا ىلا معلا ديب ىنالا

 ( طالخالا نفعتم اذهف طالخالا نفعتم مومح لكو مومت اذه انلوقك )

 ةلعب سيل هنكل نهذلا ىف طالخالا نفعت توبثل ةلع ناكن او ىلا ناف

 لالدتسالا ليبق نم ىللل اناهربلا نا رهظف سكعلاب سهالا لب جراخلا ىف هل
 رت ْؤملاىلا رثالا نم لالدتسالا ليبق نمىنالا ناهربلاو ربل ا ىلا رب وحلا نم

 عئاضلا دوجو ىلع ىلاعت هللارثا ىه ىتلاتامونصملا دوجوب لدتسي 3

 رثثا ملعلا لان نا قيرطب تادوجوملا ىف رثؤملا ىلاعت هللاوه ىذلا

 ريغاما و) نطفتف ىلاعت هللاوه رثؤملاو رثؤم هلملاعلاف رثؤم هلف رئا لكو

 تالوبقماماو تاملسم اماو تاروهشم اما اهنال عاونا ( ةتسف تاينيقيلا
 تالسملاو عون تاروهشملاو تايمشو اماو تاليخماماو تانونظم اماو

 عون تايمهولاو عون تاليخلاو عون تانونظملاو عون تالوبقملاو عون

 عون عون عون تاينيقيلا ريغ انلوق لومحما دحملا مسقملا سايقلا نم جنيف

 لاقبو ىربك اهيلا مضيو ىرغص ةجانلا هذه ضرفبو عون عون عون

 ىروشيكسالا ىلالجلا ظفاحلا ىذاتسا كاسم اذه بولطملاوهو عاونا

 ىلو الاف ىرابلا ةجر امهتلع ىبيلكلا نج رلادبع نم نفلادعاوقب ذخاالا

 انعك تاروهشم هلوقب هيلعلولدملاةروهشملاىا (ىهو تاروهشم) اهنم
 لد. لكلاو هلكع جا 5 عا زجدرفملا نال انعضل هد رفم ىلع لدي عما ناف

 عجر ولف انعم ةروهشملا ىلع تاروبشملا ةلالد رهظف انعضن ءزجلا ىلع

 عو#با نال فرعملا ىلا تا روهشملا فيرعت قفاونمل تاروهشملا ىلا ىه ريع

 ذئيخ امهنيب نءابتلل ةيهاملاقفاوتال دارفالاو ةيهامل فيرعتلاو دارفالل

 فيرعتلا قف اويل ةروهشملا ىلا عجار ريعكلاف ىفرعملا ىلا فيرعتلا قفاوبال
 ىتآلا اياضق لوق لوقا نكل اذكه نءرصاعملاضعب لاق [ك فرعملاو لا
 ىانملا ناف ايعاونا اعجب هنوكل فيرعتلا سنج تاروهشملا فيرعتىف

 ةيسنلا ىفانتال ةيعاونالاعوباو ةيدارفالا عوجباوه اما ةيسنجلا |
 1 1 و و عج تتح موبي يتم اي جس سي يوم 2 جي بج صج ا صوص ا وس ص ص سس ب يستسلم م م م



 تاو نيس ضم يي

 فلل

 تناك ءاوس ةيعاونالا عوجلا ليبق نم وه امنا انهه تاروهشم هلوقو

 تالام#* وات اروصخت وا تايصخ# واتايطرشوات ايلجتاروهشماهذه

 ىلاىه ريمضعجر اذاف ةيفرعملا اص تاروهشم هلوق حو كلذ ريغوا

 وهف م اياضق هلوق نا عم تاروهثم هلو. ةلولدملاةروهشملا ىلا ريعكلا

 ةيضقلا ىا ىه ىنءملاناكل هيلا عجر ول هنال عقاولا فالخل مزاتسم
 ةروهشملا ةيضقلا نوكي نا مزليف ها كح اباضق ةروهشملا ةدحاولا

 وهو اعمج درفملا نوكي نا مزايف ةددعتم تاروهشم اياضقىه ةدحاولا

 ىنعم نادرفم انهه اياضق الوقو تاروهشم هلوقزا معا عقاولا فالخ

 الف هبنتف الف هبنتف عجبا ةمالع هيف دج ونام ىبعع نيعج اناك نا و بك. رع سلام.

 )م ( رك اباضق اناضق ) ىه تاروهشملا ذا صملا ىب 0 3

 هدم 7 ( امج سانلا ممبع فاّرعال ا اياضقل | كلش ىا (اع) لقعلا

 نمو 1 نيكل 5 7 وز رخل نم (ةمام ةلصأ اما ) ااضقلا

 (ةيحواإل ودم دوفعاذهز مار كل .عرلاب ءافعضلاةدئفاىلارورسلا

 ةروعلا فشك انلوقلثم كلذريغوا راقولاو سومانلاو راعال و ةريغال ىأ

 3006 نم ةسانلا نار“ اال ىا (تاداع نم تالغفناوا) روح لدم مومذم

 لنا وكلاةدبع دنعو ىسوجلا دنع تاناويحلايذ يف لثم ةماعلا

 (بادآوعيارشوا) مهريغدنع هحفمدعلثم و نيصلالهاو نيجلا لها
 ةلدالا الا اهيف ىنكيال ةيشدلا اقعلا نافذ ةيلمعلا ةيعرشلا رومالالثم

 دعاوقلاو ةيفرعلارومالالثمو ةينيقيلا تامدقملا نم ةبكرملا ةياهربلا :

 نس ىا ( اهب قرفلاو) ةيهلالا ةعل رمشلل ةفلاخلا ريغلا ةتسانسلا"

 ءاروىف ) ناك ( اع ) ايلاخ هعبط عم ىا ( هسفنو ) ناسنالا لعج

 (تايلوالا فال ) تاروهشملاب ىا (اع) ناسنالاىا )مكمل هلقع |[

 ةماع ةملصمل نالاثم اهو ( نسح لدعلاو ب . ملظلا | انلوقك ) م اك

 انلوقك (و) ةيمعلل لامع و( كرايم ركاز ا انلوقك (و)

 حسب يي سييسسسنسم
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 ىا ( اءاضقلاهذه نمو ) ةقرال لاثم وهو ( ةدومن ءافعضلا تاءامم )

 (ايذاك نوكيامو ) ةقداصلا اياضقلاىا ( اقداص نوكيام ) تارووشملا نم
 مماداو مهتاداع بس ( تاروهش» موق لكلو ) ةبذاكلا اياضقلاىا

 : هلوق مهئاعانص بس ىا (امسسعت تا 0 هك نع ) مهيف لع و

 هذهئم هلوق ىلع ٌناقوطعم ها ةعانص لكل هالو هلوقو ها موق لكلو

 لوعم اىلع ةلعلافطع قيرطب ايذاك نوكيامو اقداص نوكيام اياضقلا

 اضيا ةيذاكلا اياضقلا ضعبو ةروهشم ةقداصلا اياضقلا ضعب نا ىنع

 مهف عو مهبادا و مهتاداع بس تاروهثم موق لكل نذل هر ويتم

 ةيذاكلا اباضقلاو مهتاعانص بسحب تاروهشم ةعانص لها لكلو

 تاينيقيلا ريغ نم ةيناثلا (و) ردتف ةذبعشلا ةعنصىف نوكي اك ةروهشملا

 رصخلانم) اباضقل هذه ىا اهذهىا ( مسن اياضق ) تالسملا ىا ( ىهو تالتس# )
 ا ةدل ىا ( هعفدل مالكلا ) اياضقلاهذه يلع ىا ( اهيلع ىنييف ىتنيف

 ىهقفلا 0 لالدتساك ( هقفلالوصا لئاسم ءاهقفلا دست

 0 ةوكز ىلا ىف مالسلا هيلع هلوش ءاسنلا لح ىف ةوكزلابوجو
 ىلع د ةيحاو ءاسنلا ىلح ىلع ةوكزلا ىهقفلا ملاعلا لوش لأ

 اذه هيرخلاو ةوكز ىلا ىف مالسلا هيلع هلوش اهبرم ءاسنلا لح

 ملاعلا لوشن ناب وا ةبجاو ءاسنلاىلح ىلع ةوكزلاف بجاو ثيدحلا

 ةبجا و ةغلابلا لح ىف ةوكزلاف ةوكر : لحلف مالسل هيلع لاقامل ىهقفلا

 ةبجاو ةغلابلا لحيىف ةوكذلا ْنا تبثف هلثم ىلاتلاو قح مدقملا نكل

 ريخ هلا فيك ةج ثيدحلا اذه نا منال لوّش ناب عناملاضرتعا ولف

 دءالف هقفلا لوصا ىف اذه تدب دقو هي ةفل !لوقف ةيع علل 0 صاد

 (نذده نم فلؤملاسايقلاو ) ردتف ةحو السم انبه هراعال نا: ن

 . الدج) امهم بكرملاسايقلاىا ( ىعس ) تالسملاو تاروبشملا نم 0

 ( كاردانع نيرصاقلاعانقا ) ىلدجاسايقلا نم ىا ( هنم ضرغلاو
 0001 1 وكيل لدحلاو (مصخلام لاو تاه ربل) تامدقم
 ةلداجلا نم قملا ناف نسحا ىه ىئلاب اب مهلداح و ىلاعت هلوقل ايقيقحنال ايدج

 , تالوبقم) اهنم ةثلاثلا (و) مهفاف ايلدج ماقملاناكاذا لدا وه ةنسملا | ماقملا ناك اذا لدحلاوه ةنسحلا |
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 (هيف دقتعي نمت ) اياضقلاهذه ىا ( ذخؤت اياضق ) تالوبقملاىا (ىهو || |
 ءايل والا تاما رك و ءايدنالا تا زعم لثه (ىواعم مالاما) هيلع دقعب نم ىا
 ناب رج ىلا فلاح ام ىهو ةداعلاقراوخ ناف ةداعلا قراو> نم امهو

 مالسلا مهيلع ءاسن الا نع اهرودص رابتعاب ةزحعم اما ىلاعت هلئا ةداع

 لبق مالسلا مهيلع ءاس الا نع اهرودص رابتعاب صاهرا اماو ةثعبلادعب

 رابتعاب ةنؤماماو ما ركلاءايل والا نغ اهر ودص رابتعاب ةما ركاما و ةثعبلا

 رابتعاب جاردتسا و امه«بحاص ىنل نان زممم امهو نمؤملا نع اهرودص

 رابتعاب ةناها اماو امهدوصتق1! ةقفاوم رحافلاو قسافلا نع اهرودص

 ةذبعشلا و رحتلا اماو امهدوصقمل ةفلاخم رفاكلا و قسافلا نع اهرودص
 ىف اذك ةيعانصلا تال الاب تالصاح امال ةداعلا قراوخ نم اسيل ام

 ىلا(ئهوتانونظم) اهم ةعبارآا (و) ةيسحتلاا لئابملاو ةتسل ا ططاوأل

 ( نظل امابتا ) اياضقلا اذهم ىا ( ام ) لقعلا ( ركحت اباضق ) تانونظملا ىا
 انلوقك ) نظال اءابثا اهضيقن زو عم اجار اهكح ركحي لقعلا نأ ىنعي

 نم ىا ( نيذه نم فلؤملاسايقلاو قراس وهف ليال, فوطي نالف
 تامدقملا هذه نم بكرملا ساّيقلاىا ( ىعس ) تان ونظملاو ثالوبقملا

 اهف عماسلابيغرت ) ىباطحلا سايقلا نم ىا ( هنم ضرغلاو ةباطخ )

 مكشاعم روما نمو (ندلاسا) نم (و قالخا بيات 00
 تاليخم) تاينيقيلا ريغ نم سماخلا (و) ظاعولاو ابطل هلعشأك ,هداعم و

 سفنلا ىلع ) اياضقلاهذه ىا ( تدروا اذا اباضق ) تاليخلاىا ( ىهو

 ىا ( ضبق نم ابيحعي اريثأت ) سفنلا ىف ىا (اهف) اياضقلا هذه ىا ( ترا

 سفنلا طاسنا نم ىا ( طسب ) نم (و) اهرقتو سفنلا ضابقنا نم ْ

 ةلايس ةتوقاي لكو ( ةلايس ةتوقاب رجلا 'هلوقك ) اهتبغرو اهتيلخوظحمو
 تطسنا ةيضقلاهذه نوعك» تكردا اذاسفنلانأل سفنلا اهنم طسبنت

 ةعوهم ةرم لكو (ةعوهمة سم لسعلا) مهلوقك (و) امرشىف تبغرو
 ةطساوب لايلا ف تلصح اذا ةيضقلا هذه نوعض# ناذ سفنلا اهنم ضبقنت

 نم ىا (اهنم فلؤملا سايقلاو ) اهنع ترفنتو سفنلاتضبقنا معلا



 ه2

 0 اماو (ارعش ) تاليخلا نم بك رملا سايقلا ىا ( ىع# ) تاليخلا
 (هنم ضرفلاو) نزولاب سايقلا اذه بتر. امر ءارعشلا ضب ناف ارعش

 (  ريفنتلابو ) هيلا ( بيغرتلاب سفنلا لاعفناب ) ىرعشلا سايقلا نه ىا

 نزولا ) ىرعشلاس ايقلا اذه نيزب ىا ( هجوربو ) هنع بيهزلاو
 3 طل ( ىهو تايقع) تاينيقيل ا ريغ نم هدا ) و بيطلاتوصلاو

 ريغ روماىف ,هولا ) اياضقلا هذه. ىا ( ا مكحي اياضق ) تايمشولا

 هلوعب رومال ادق اعاو ةرهاظلا سجلا ساوحلا نم ةدحاوب ) ةسوسك

 . ليبق نم ن وكي لب ايذاكن وكي ال تاس وسلا ىف مهولا كح ناف د

 ةيناهمج ةوق هنوكل سعال عبان مهولاناف ةّيزحلا رومالا تاك اردا
 سفنلا تمكح اذاف تاسوسحلا نم ةعزتنملا تايئزحلا كرد. امناسنالل

 ةاودعبو نالف ةقادصب ركجلاك مح كمحلاف تاسوسحملا ىلع ,هوااب
 ريغ ىلع هن سفنلا 0 اذاو ءاهوش حجنبو 0 نسكن و نال

 ( هيلا راثم وهف دوجو٠ لكانلوةك ) بذاك مكحلا اذهف تاسوسحلا

 ةراشالا نافذ نهذلا ىف وا جراخلا ىف ادوجوم ناكءاوس ةيسحلاةراشالاب

 دوجوم هلا ثيح نم عع ريغ لقعلاو نهذلا ىف دوجوملاىلا دبل
 ملاعلاءارونا) انلوقك(و) ربدتف بذاكلاثملا اذهىف مكحلا نا رهظف امه
 هذه ناف هانتم ريغ ءاضفلا اذه ىا (ىهانس ال) ةعسا و ةحاس ىا ( ءاضف

 تن ( الولو) ردتف لاوغالا بايناك مهولا تاع رم ليبق نم ةمدقملا

 تايمهولا ( تناكل ) مهولا ماكحا ( عيارشلا ) بيذكت ( و لقعلا عفد )

 ىلع زاقبسيدق سملا و هولا نال تايل والا ىلا اهسابتلا د لب (تايل والا نم

 مهولا بذك زيت مل ىتح امه ةعبات سفنلا ناف امهتأا اهم نابذحي دقو سفنلا

 ماكحابذكت ءارغلا عيا رششلا و عف د,لقعلا نكل تايل والا نم سفنلا دنع

 مهولا (2] ( ف عوز تانيلوالا لا تاييهتولا نئابتلا عفن ريذ مهولا

 جئانلا سايقلا تامدقءىف لقعلا ) مهولاةقفاوع ىا ( هتقفاوع هنذك )

 مكح راكذا ىا ( هسفن راكناو ) مهولا كح ضيقنل ىا ( همكح ضيقنل

 مهولا مكح اك ( ةجتنلاىلا لوصولادنع ) هسفن

 لقعل ادعاسي مهولا ناف لقعال ةقفاوملادعب هسفن مكح نع ,هولاعجرب مث
 1 00م 0 7 ب ب ل مصمو

 هنع فاح تيملاناب



 4 ملا 2

 لعفلا ىئدرو مهولا ركح ضيقن تش ناب مهول ا ركح ىلع لقعلا ض راعيف

 لكو دامب تيملانال هنع فاخيال تيما لابن ا لثم ,هولا كح فالخ

 اذهىف لقعلاىلا مهولاق فاو مث هلع فاحال تنىملاف هنع فاحنال داج

 ةجتنلا هذه ىلا ,هولاو لقعلا لصو اذاف 0 030 ججتنملا سايقلا
 قح لمأتف مهواابذك ربظي ذئنيف ةجتنا|ءذه ركناو ,هولاعجريف

 سايقلا ىا ( ىعب ) تايمهولا نم ىا ( اهنم فلؤملا سايقلاو ) لمأتلا
 ضرغلا و) الطاب اسايق ىع ىا (ةطسفس) ةيمهولاتامدقملا نم فلؤملا

 مصخلا طيلغت ىا ( هطيلغتو مصخلاماهلا ) ةظسفتلا نهنئ (( ايقنف

 ةطلاغملاو ) اف عوقولا نع زارتحالا اهتدئاف رظعاو ةيكيبو كاكا

 اذهىا ( نوكيال ناب ) سايقلا اذه ةروص ىا ( هتروص دسفت سابق

 ةنكمم ىرصلا وا ةبلاس ئرمسلا وادم رج ىريكلا وك لثم (ةيطبا ذأ

 وهف لوالالكشلا نم ةثلثلاطرشلاهذه نا دقف ناف لوالا لكشلاىف

 طورشلا هذه ىنتنا اذا هنال يذلا دنع سايقلاةروص دا سفل بجوم

 غيضولا دج وكلا هيف ىركلاو ىرغصلا ىف نيبلا جاردنا دجتوب ل هنم

 قسرا مجشلا دنع سايقلا ةروص دسفيف ةجئنل | لصح ا هدنع ةيلعف

 ٍطرشلا هذه ىئتنا اذا مقعلل بجوملا فالتخال ا ماي ىبارا هلادنع و نفلا ىف

 طو رش ىف ةمريغ ص اكه دنع ةنكم عضولادقع نوكل لوالا لكشلا نم

 لوالا لكّشلاط و رش ىلع ةثاثلا لاكشالا نم سايقلا ط و رش سق و سابيقلا

 دسفت سايق ةطلاغملاو لاق اذلف ع بهذم ىلا فئصملا رتغا امئاو

 ةيمكل بسس ريتعم طرش لالتخال نينم ةئيه ىلع و هنروص ش

 لمأتف ةممريغ ص اكن يبهذملا نيب قيفوتلا نكءاناو ةهجلا واةيفيكلاوا

 (ةمدقملا زوكي ناب) سايقلاة دام دسف.ىا (هتدام) دسفب (وا) لمأتلا قح

 ظافلالا نكل ادحاو ائيش بولطملاو ) نيتمدقما ىدحا نوكي ناب ىا
 ( رشب ناسنا لك انلوقك ) بولطملا ىلع ةرداصملامزاي ىتح ( ةفدارتم

 ىربك ةيلك ةبج وم ىهو ( كاك رشب لكو ( ىرغص ةيلك هبج وم وهو

 ةهج نم دساف سايقلا اذه نكل ( كاك ناسنا لك) انلوق ياي () ||



 2مم ا
 0 2 وس ل
 00 نوكيا ( وا ) بولطملا ىلع ةرداصملا همازلتسال ةداملا |
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 955) ةروصلا ةهج نمو ( اضفالاةبج نم ةقداصلاب ةهبش ةيذاك ! ٠ ةقداصلاب ةجيش ةبداك ) ظ

 | ” ا صحت لهو (سركاذه طئاطلا لع شوقا نمزقلا# رول ظ

 0000 15 دك طوع ره( لاس سرا لكو ) ترعت |
 سايقلا اذه ىرغص نكل ( ةلاهص ةروصلا كات نا ) انلوق سايقلا اذه 1

 ا

ْ 
1 

 اعل 00001007 3 لع 2 2 ةدساف

 211 ينص 0 ل سرفو 1

 انلوق (ججأن) ىربك ةيذاكة يك ةبجوم ىهو (سرفوهف سرفو ناسا |
 ىرغصلاعوضوم نا ود سايقلا اذهىف طلغلاو (سرف ناسنالاضعب ) .

 عوضوملادوجو ىضتقت ةبجوملا ناعم دوجومب سيل نيتبجوملاىربكلاو ١

 ةمدقملا نوكي (وا) ادوحوم سرفو ناسنا هيلع قدصل ىث سيل ذا ْ

 ناسنالا انلوقل 5 اقه ةيعيبطلا عضول ) ىنعملا ةمج نم ةيذاك | | انلوقك ةيلكلا ماق» ةيعيبطلا عض 9

 ةيعيبط ىهو ( سنج اوبملاو) ىرغص ةيلكة بجوم وهو ( ناويح |
 ةيذاك ةحتنلا هذه نأ عم (سنج ناسن الا نا) انلوق (جني) ى ربك ةبج وم ظ

 عضو قوكم دك ةيلك ت تسيل ىريكلا ناوه س ايقلا اذهىف طلغلاو -

 دادف ليبق نم هنوكو سايقلاةدام داسف ليبق نم: ةيلكلا ماقم ةيعيبطلا |
 3 ا

ٌْ 
 ا

 ؤ

 لوالا لكشلا ىف ىركلا ةيلكو ه ىذلا جاتنالا كوس 5 وه ةداملا

 موهفملاىلع اهيف ركحلانوكل ةيزحلاو ةيلكلل ةطاص ريغ ةيعيبطلا ناف
 دارفالا ىلع اف مكحلانوكينا ىهف ةييزجلاو ةيلكان ةحلاصلاةيضقلاو

 الك دارفالاة يك اهيف نيب مل ناو دارفالا ىلع ةامهملا ىف مكحلان وكي و9

 اكدارفالا ىلع انف مك ا نوكل ةيئزلاو ةيلكلإ ملصت اهنكل اضعبوا |

 ىتملا ةهج نم ةبذاكس ايقلا ةمدقم نوكي (وا) مهفاف ةياجلا لصق ىف سم |
 ناكم ىا (ةينيعلا) رومالا (ناكمةينهذ!ارومالا) سايقلابتصه (ذخال)

 ظ
 ماحس

 هل ناكمالا جنيف ناكم |هلف نكمت لكسف نكمي ناكم الا انل وقك ةيجراخلارودالا |
 هصاخمتا ىف دوج ومنا ويلا ونا ويح رئاط لكو رئاط ءاقنعلا انلوةو ناكما



 اس1

 نا منيف جراخلا ف ةدوجوم هدارفاو هصاخمثاو هدارفا ىفو
 ةدساف لب طلغ ةحننلا هذه نا عم جرالا ىف دو جوه ءاقنعلا

 جراخلاف دوجوع سيل ءاقنعلا نا وهف ضورفملا لب روهشملا نال

 ضورفملافاقلاىف ريطب ضورفم رئاط هناف نهذلاىف دوجوم لب

 ةيذاك سايقلا ةمدنقم نوكي ىا ( سكعلاب وا ) ضعنلا هفرع اك
 ناكم تايجراخلا اياضقلا سايقلا بتر ذخال ىنعملا ةهج نه
 دوجوم لكو نهذلاىف دوجوم رهاوجلا انلوةك تاينهذلا

 منيف ضرع ورهف نهذلاب متاق لكو نهذلاب متاق وهف نهذلاىف

 نكل سايقلا ةدام داسفل ةدساف ةحتنلا هذه ناعم ضرع رهوجلا نا

 ةيضقلا*ذخاو ةيجراخلا  ةيضقلا ناكمىف ةيتهذلا ةيضقلا ذخا ُنوك

 ردتف هيف روظنم وهف .سايقلا ةدامداسف نم ةينهذلا ناكم ىف ةيجراخلا

 ىا (كلذ لك تاءارع) مزلاف ىا (كيلعف) رومالا هذه تفىع اذاو
 ٍنطفتف (طلغلا ىف عقت الثل) رومالا كلت نم دحا و لك تاعا سع نمديال

 مكملا ) ىلا ةطلاغملاب ىا (امب لباق نا ىناطسفوس ةطلاغلل لمعتسملاو)

 (ىلدملا) ىلا ةطلاغملا ىا (اب) لمعتسملا ىا (لباق نا ىبغاشمو

 ىنمي ىغاشمم هلوقو :لطابلا ىف نو ةطسفنلانمه يناس
 ةنعم ةصخش فق ىلا طاقلالا ىلإ انهتم(ىاثلا تعلار)' ا

 ىا (ىهو مولعلا ءازجا) ناب (ىف) ةنثاك ةيسعثلا ةلاسرلا نم ةيعون
 ناف مولعلا لئاسم (تاعوضوم) اهنم ىلوالا ةثلث مولعلا ءازجا

 عجر اك مولعلا تاءوضوم ىلا ةعجار مولعلا لئاسم تاعوضوم

 (اهتف ىعدق و) تاعوضولل ةنئاكلا ةيئاذلا ضا نعالا ىلا لئاسملات الو
 ءلا ىف ثحنام لع لك عوضوم فيرعت نا ةلاسرلا ردصىف تل دق ىا

 ملل ناسنالا نديلثم دحاوممااما ملحلا عوضوف ةيئاذلا هضارعا نع

 ةمتلا ثيح نم ةيئاذلا هضارعانع ثحنام ناسنالا ندب نال بطلا

 ناسذالا ندب نا منيف بطلا لع عوضوم وهف بطلا ٍلعف ضرملاو

 عوضومليلقت نا شعبلا لاق ناو ةددعتم رومااما و بطلا ملع عوضو#

 صاىف ةددعتملا روهالا كالت كارتشانم ديالو نكما ام“ بجاو ىلءلا
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 عوضو مناف قطنملا لع تتاح وم عام معلا كلذ كح ات,راسوو كالا

 لّوم#ى لا ىلا ةلصوملا ةيروصتلا تامولعملا وهف تاروصتلا ثحايد

 ةيقيدصتلا تامولعملاوهف تاقيدصتلا ثحابه عوضومو ىروصتلا

 ىلا لاصيالاىف ناتكرتشم اما رمظف قيدصتلا لوهحلاىلا ةلصوملا

 نا زا كاريشالا كلذ ىنتاولف باتكلا ردصىف تف ع اك تالوههما

 (ىهوىدابم) امهم ةيئاثلا (و) مهفاف ادحاو الع ةقرفتملامولعلانوكي
 تادصتاما و تاروصتاماىهف مولعلا لئانسماملع فقوت ىتلا ىدابملا ىا

 0 رف داود ل ( تاقوضولا ذودح ) نهف ؛تازيوضتلا ما
 ةصقان وا ةمان ادودح تناكءاوستايتاذلا نم ةبك ص ىهو مولعلا لئاسم

 أ ضاىعاىا(امضاىعا و) لصفلا و سنحلاكد ودحلاءازج!ىا(اهؤازجاو)

 املوا اهئاذل اما تاعوضوملا كلت قحلت ىتلا ( ةئاذلا ) تاعوضوملا كلت

 ىهف تاقيدصتلا اما (و) باتكلا ردصىف مم مك مالا امءز وا اع واسب

 ناف ( عضولا ليبس ىلع ةذوخأملا اهسفنا ىف ةئيبلا ريغلا تامدقملا اما )

 لصف نأ انلانل وةك )ةعوض ومال وصا ىعت ناظلا نسحن اع ملعتملا ةدافتسا ناك

 راكتالاب اها لعتملا ىتات نا (و) مهقتسم طخ اذكه ( ميقتسم طخ نينطقن نيب

 ىف ةثلثل اداعبالا نم ناكدعب ىاب لمعت نا) انلانل وقكت ا رداصم ىع# كشلا و

 انُئْ ةطقن ىا ىلع) ماكتملا راكتال لاثما ذه ق معلا و لوطلا ىهو ىهلعتلا مسجلا

 ةطقن ىاوىرخا ةطقن ىف وىرخا ةطقنىفو ةطقنىف ةرئاد اذكه (ةرئاد

 لمعت نا كلف تنس ناف ةديعب واَدِس رقةفاسملا هذه تناكءا وس دف اسم ىف ض رفت

 هلوةارج لهو ةموسرملاةثلثلارثا ودل كلت لثم ةضورفملا ةطقنلا هذه نم ةرئاد

 ةطقن هيف ض رف ةنكمالا نم لحم ىازال لعتملا كثل لاثمة رت ادانُئش ةطقن ىا ىلع

 ريغةرئادلا ناكم نوكيف ةموسرملا ةثلثلا رثاودلا لثهاملعةرئ اد لمعت نا نكعف

 نم ةطقةن رايتخا ىف ملعتملا ىف كشلا لصف نيعم ريغ ةطقنلا ناكم ن وكي اكنيعم

 اهنمةدحا وةطقن ميج رت ىف !ءتملا باتحكف ةرئادلا لمعل ةفاسم ىف تض رف تاطقن
 اًمباطم لاثملا ن وكيف تا رداسللا الاثم لوقلا اذه نوكيف مج سىلا ةرئادلا لمع



00 [ 
 كلت ىعسو (اهسفنن ةنيبلا تامدقملا) اما )و) 0 لمت هللثم ل 0

 ةئواستملار داقملا) ةسدنهل ا لع ىفانل وقلك ى مف ةق راعتمام ولع ةئيبلا تامدقملا

 قاسوثاثملا قاس لثم ىه ةيواستملار داقملانال (ةيواستم دحا و رادقل
 هدعاق

 نادقم كلما ةدعالو #١ ثاثملا ةدعاق ىلا ناي واتم ثلثملا
6 0 

 . ع >2 ل

 رادقملا ىف نوقتسم ةئائط و طخ هبي محام ثلثملاو مق :بمدحاوطخام افدحاو

 لاوزو ةي واسم ىمفدحاو رادقم ةيواستملا ربداقملا نا ربظف عارذل او

 ((و)ءاديواستملا رب داقملا نالانل وس اهنيعت دعب ةيسدنرلا ةلئسملا هذه نع ءافخلا

 ةبسنبلطت ىتلا اياضقلا) لئاسملا ىا (ىه و) مولعلا (لئاسم) اهنم ةثلاثلا

 تاموضوم ىلا ىا(اهتاعوضوم ىلا) اياضقلا كلتتالوم بسن ىا (امتالودت
 ةيلكة بجوم ةيضقةلئسملا نا لعا هنع ث وحمملا ( معلا كاذىف) اياضقلا كلت ||

 ةلئسملا نوك ىلا ضعبل بهذ ناو ةيرظن تناك نا مولعلا ىف اهيلع نهرب

 نوكيدقو ةيمكحلا مولعلا ىف اهيلع نهربي ةيرظن اهنككل ابضعب ةيهحدل

 ةيلكةلئسملا زن وكتأك ةيعرسشلا مولعلا ىف و هب رعلا مولعلا ىف دين زج ةلئسملا

 عا (امتاءوضومو) تالوهو تاعوضوم مولعلا لئاسمو ردتف امهيف

 نبع مولعلا لئ امميتناعوضومىا 0 مولعلا لئاسسم تاعوضوم
 رادقملانال(4نءابموارخ الل راثمامارادقملك انلوقك لكلا عوضو» .(

 هضرا وع نع ةسدنرلا معى ثحنام رادقملا لاف ةسدنهلا 1 عوضوم

 ءعوضوم ومف ةيناذلاهضراوعن ءعةوسدتملا ءىف ثحدام لكو ةيئاذلا

 لوما ةددرملا ةياجْلا ىهىتلا ةلئسملاهذهعوضوم نافقملا لسع دس |
 مدقملانيب ةيضقلا هذهىف درا سيلو نيلومحلا نيب 00 -

 ةمدتملا 0 ذ نم ل ةيمفلا هذهو ف يك ةلدفنم نوكت ىد ىلاتلاو

 ناقيرطب ةسدنملا لع قاهيلع نهري ةيرظن ىهو لومحملا ةددزع ةيلجج

 رخا اطل ك راشم اما طخ لكو ىعلعت مج امأو 5 رادقم لكلا

 عارذلا ىف4ناابهوارخا جيمس ءإ ا عارذل 1. هلنءابموا

 جنيف عارذلا فلن اهيا نخل اعل ريل هلل كراشم اما ىهلعت ميج لكو

 ظ رخآ رادقا كراشماما لادقم نكس وةلومحادحمملا 2 ا



 6 عددي

 عوضو لا كالذ 0 ا (وهو) ملا

 أ (ناف رطلا طي ام عاض وهف كيس | طسو ز ىادقم لك ال وقك )

 هيوك ١ عم هل | 1 هذه ىف ذخادق وتف رعاك ةسدئنهلا اع عوضوم رادقملا

 00 1| لد دق وراذقملاكاذل اذ ضر عطساولا اذه ودسنلا ف :العسو
 ىف اهيلع نهري ةيرظن ىه ىتلا ةلثسملا هذه عوضوم ةلاحلا هذه ىلع
 ةدعاق لثموهف ةبسنلا فطسو رادقم لك لاش ناقيراعب ةسدنهلا لع

 ثلثملا قاس لثم نافرطلا هطيخام علض وهف ثلثملا ةدعاق لثمو ثلثلا

 وهون افر املا هن طيحام علض وهذ م رادقم لكانلوق جنيف

 رادقم

 وشرع أ (نوكتدنو) 0 اذكك سات وللا

 | نال امنيطلل نك نكم طخلك اناوقك انلوقك ) علا عوضوم عون ىا (هعون) اعلا

 طخ لكالوق جذبف هفرصتت نكم حمسل | ةياهن لكو معسل ا ةيابن طخ لك

 ا ايلا لع عوضوت وه ىذلار ادقملا عون طا وبولطملا وهو هفيصنت نك

 تاعوضوم ىا(نوكت ار عوضوم نا رهظف

 طخّلك انلوقك قاذ ض وعم روبل وشو عونا (هعتونإ علا لئادسم

 كه هعسر (نايواستموا نات اق أ كيبل ىييواز اف ِظَح ىلع ماق

 3 ةعاق

 1 ْ ةياواتسه |[ ةي اشتم

 هج رفنم ةيوأز ةداحةيواز ةيواز ةيواز

 ةماق ةعاق

 ةلئسملا هذهىفذخادقوةسدنهلاعوضوموهىذلا رادقملا نمعونطخلا ناف

 نرذلا بطقهرك ذاك هلقاذض ىع مايقلا اذهو رخآ طخ ىلع همايق عم

 ا عوضوم عونةلئسملاهذه عوضوم ذئنيْخ ىرابلاةمحر هيلع ىزارلا

 اتعب مولعلا لئاسم تاعوضوم يا نوط قب دقو) قاد شيع عم |
 ا 225252252225522 2522522222 جببررببورويو

 ظ ١

 ظ
 ظ

 اح
 لئاسم تاموضوم ىا (نوكيدقو) بواطملاوهو عارذلا ىف هلئابم وا
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 ينك لثم ءباوز ناف ثلثم لك اناوقك ) معلا عوضول ا (45
 اذك هناش ءىث لكو ةيقتسم ةثلث طوطخ ه.طيحام ثلثم لك نال

 نيتمئاقلثم هاياوز ناف ثلثم لك انلوة جنيف نيتعاق لثم ءاباور نإ

 يف ع6“ ةسدنيلا ع عوضوموه ىئدلا رادقل اذ نسىع كلنا

 نوكيدقو معلا عوضومل ايتاذ اضرعع ةلئسملا هذه عوضوم ناكف
 تلتف لك الوقت علا عوضوم ىتاذ ضرع عون ةلئسملا عوضوم ظ

 تايويضوم هذه لان واتم .هيدعات - تواز لاذ نيفلشلا 0

 تاحوطوم نوعان رهف مولعلا لئاس تاطوشومتا 020000
 ىع“#وبطقلا لاقاك اتاي زج وا ةيئاذلا هضانعاوا اتاي زج وا مولعلا

 تاموضوم نوع. نوكتنااما اهنال هنا اصور لئاسملا تاعد

 اماو اهعاونا عاونا نوكت نا اماو اهعاونا نوكت نا اماو مولعلا

 مولعلا تاعوضومل اذ اضارعا نوكت نا اماو اهتانزج نوكت نأ

 عاونا نوكت نااماو ةيئاذلا ضارعالا عاونا نوكت نا اماو

 لك و ةياذلا نشا الات ان سل لك لااا و ةيئاذلا ضاىعالاعاونا

 لئاسملا تاعوضوم انلوق جنيف ةمام اسور 6 انك - هناش#“ ىث

 تالومهث ىا (اهتالواماو) ل لف انا :لماك ةضامم اسور ىعكا

 لئاسملا تاعوضوم. نع ىا (اهتاموضوم نع ةجراخف) مولعلا لئاسم
 ةيزجلابوا ةيعونلابوا ةينيعلاب اما مولعلا تاعوضوم ىلا عجرت ىتتلا ||

 مولعلا تاعوضومل ةيئاذلا شا ىعالا ىلا مولعلا لث ؛اسم تالوحم مجررك |[

 اهعاوناوا ضارعالا هذه تناك اذا ليوأتلا ةطساو:وا اهتاذب اما

 تالومحلا نال كلذو لئاسملا تاعوضوم اهتايثزجوا اهعاونا عاوناوأ'

 عوضوم نوكل 1 !اعوضوم ةيهامىف ةريتعم تاموذضولل ةياذ ضا عا ظ

 نار يظف ةلاسرلا ردص ف ماك ةيئاذلا هضاروعئ ع هيف ثحنام لع لك“ ظ

 مولعلا ىل ئاسم تالومش نوكيف لع لكعوضوم رج ةيتاذلا شا علا هذه ظ

 عوق ا نه مولعلا تاعوضومو ءازحالا ليبقئم

 ايواطم*ىبثلاءزج نوكي نا عانتمال (ىتاها ربل لياد دلاب لكلا ىلا لا لا ظ

 توبثلا رد ءازجالا نال (ناهربلاب) هلءز را اذه توس ىا (هثوت ٍْ



 هدا كاوكشلا
 نت ويلك ناسنالاو
 لكلل تبان ءزجح

 ناورحلا انلوق جنيف
 ناب نان الل تبا
 ناسنا ١ لك لاش

 مسج هلال ناويح
 هل صم ساي ا
 عع لكو ةدارالاب

 كر“ ساسح مان

 لناويح وهفةدارالاب

 لاردح نادنا لكم

 (هنم)

 | اذ ىلا ءزلا ةفاضا ةن رن. لكلا نع انهه ةرابغوه ىذلا ءىثل
 || ىلا ءزجلا تويثناكناو هلا عا و لكتلا ىلا فاضي امنا هاو نال ىثلا
 |' ءايكحذالا لثم صاخمثالا ضعب لاح ىلا رظنلاب ايليج ابعد لكلا
 ' ذل بلطي دئنيكت ءاسغألا لثم ضعبلا ىلا رظنلاب قج  ىهد ةنكل
 )00 افلا ةلازال صاختألا ضعت ىلا ةبسنلا# لكلا ءزملا توت لق
 0000 قلظلا ف ةدحاولا ىريكلازمو نييرفصلا نم يك رملا سانمقلاب
 أ| ةرم ريغ صاك ةقيقحلا ىف نييريكلا نم و نييرغصلا نم ابكر ناكح
 أ بكرياملكلا وهريغ نمو هنمءىثلا بكريام ءزجلا نا لاش نا قيرطب
 || بكريامل تبان وهف هريغ نمو هنم ءىثلا بكرتيام لكو ءازجالا نم

 | اذهو بولطملاوهو لككلل تبا ءزجلا نا انلوق ميذيف ءازجالا نم

 || ىلارغص هتف اتا اسايق امو ةعركلا ةيالاف عقو سايقلا

 هلوقىف نرسفألا ضعب لوف لاقاك ةره ريغ اك ىلا ناسالا ىف

 000 نول ع يلحو رام ىللش هنم اخ الا لاق لاحت
 سيلباومف ريكتنم لواو ساق نم لوا ناو ىلا رغص هتف تبا

 مدا ىلا ةدح“لاب ةكتاللا سما ىلاعت هللانال كلذو هيلع هللاةنعل

 | بجو الو ,مدالاودج“ا ةكئالال انلقو ىلاعت لاقو مال_بلاهيلع

 || بجاولل ةيدأت اودح-ف صنلا اذه مالسلا هيلع مدآل ةكئالملا ةدحجس

 || ندجاسلانم سيلبا ىا نكيمل سيلباالا ىلاعت هللا مال الاثتماو
 اكلم ناك سلبا-نا ليقو ةكئالملانيب كلع سيل سيلبا نآ لبق

 مج ىلاعت هللا ريغو مالسلا هيلع مدال ةدحج#لا نع ىباو لصالا ىف

 || ررزتلا ةروصىف سيلبا مسج لعجو ةيكلملا ةروصلا نم هجرخاو
 هللا ىالاق اً وت سيلب |ىلا ىلاعت هللا لّئس و ىهلالا سهالا ىلاهلاثتما مدعل

 نأ ىلا بابسالا نم بتس دجو:لل ىا دجتلال نا كعنمام ىلاعت
 || تقو ىا كنماذا مالسلا هيلع -مد ال دج“ مل لف سيلبااب دجال
 || ةكتاللا ىلوشب فلكم كناعم مالسلا هيلع مدآال ةدحتلاب كايا ىرمعا

 || ىلاعت هلوقوه ىذلا ضنلا ىلع سيلبا ضراعف اكلم كنوكل اودحما
 ةدحاولا ىربكلا نمو نييرغصلا نما بكرملا سايقلاب اودح“ا ةكئالللا



 ) و١" (2
 سس

 صاك ةقيقْلاىف نيسايقلا نه ابيكم سايقلا اذه ناك ناو رهاظلاىف

 ىنالمدآ نم فرشا ولضفاو ريخىنا ةئعللا هيلع سيلبا لاقو ةسه ريغ

 ريخ وهف ران نم قولخم لكو نيطنم قولحم مدآ و راننم قولخم

 لوق ىل ارغص هتفج نم جنيف نيط نم قول نم فرشاو لضفاو

 ةلطاب سيلبا ةضراعم لوقاف مدا نم فرشاو لضفاو ريخ ىنا سيلبا

 صنلا ىلع سايقلاب ةضراعم لكو صنلا ىلع سايقلاب ةضراعم اهنال

 ةلطاب ةضراع» ىهف انهه ةنعلا هيلع سيلبا ةضراعم انلوق جنيف ةلطاب

 نددورطملانم هيلع ىلاعت هللا ةنعا سلبا ناك كلذلف بولطملا وهو

 ىلاعت هللا لاق و سيب ا نم ةياكحلا قيرطىلع يالا هذهىلاعت هللا لزناو

 زاوج مدمب نابل (َنيطنم هتقلخو ران نم ىتقاخهنم ريخ انا لاق)ا
 سايقلا كلذ لاثما عوق ولف ةرص ريغ صاك ضصنلا ىلع سائقلاب ةضراعملا |

 نارقلا تالولدم ريسفتىف نافرعلا لها جاتحن تانيبلا تابالاىف

 نازبملا لع وهو قطنملا ىلا ناقرفلا تاقوطنم ناب ىفو

 هللا نوعب مت ىذلا باتكلا رخآ اذه نكيلو

 ابوغ مم ىلاعت هلعج تاهولا كلملا

 هعفنو بابلالا ىلوا دنع

 رشاعم هل ىلاعت هللا

 بالطلا
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